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Introducció

La feina d’integrador social va sorgir a partir de la necessitat de combatre el
fenomen de l’exclusió social. Per aquest motiu, com a professionals de la
inclusió, conèixer el propi context social és un pilar fonamental per tal de poder
desenvolupar correctament la feina d’integrador social, i qualsevol altra tasca
de l’àmbit. Tanmateix és molt important que en aquest mòdul us detingueu a
reflexionar en les característiques del context social on haureu de realitzar la
vostra feina, així com en les particularitats de cadascun dels col·lectius amb els
que treballareu. Alhora, el coneixement de les bases teòriques subjacents a la
pràctica professional us facilitarà l’elecció d’eines metodològiques adequades a
cada context particular.

En aquest mòdul es presenten qüestions clau per la comprensió del marc teòric,
metodològic i social en el que es desenvolupa l’integrador social que són determi-
nants per la pràctica professional.

Pel que fa als continguts concrets del mòdul, en la unitat formativa “Marc de
la intervenció social”, per començar es duu a terme una revisió dels conceptes
principals relacionats amb l’exclusió i la inclusió social. Seguidament en el segon
apartat d’aquesta mateixa unitat passem a treballar els diferents àmbits de la
inclusió social, i també fem una revisió dels fonaments del treball de l’integrador
social, a nivell metodològic, relacionant-lo les competències que ha d’assolir. Per
últim, al tercer apartat es fa un recorregut històric per les diverses formes que ha
anat adoptant l’acció social. També es fa una anàlisi de les lleis i plans relacionats
amb l’acció social.

La unitat formativa “Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malal-
tia mental, drogodependència o altres addiccions”, es divideix en dos apartats.
En aquesta, s’analitza les característiques de les persones amb diferents tipus de
dependència. A més, es descriuen les malalties i trastorns més freqüents a nivell
físic, mental o sensorial. Paral·lelament es fa un repàs de les diferents drogues
i substàncies que poden generar addicció. Per altra banda en aquesta mateixa
unitat al segon apartat es fa un recorregut per la trajectòria històrica i jurídica
de la diversitat funcional i de la dependència a substàncies o a comportaments.
Per últim es descriuen els programes, les prestacions, els serveis i les principals
organitzacions i entitats relacionades.

En la unitat formativa “Necessitats de les persones en situació de risc social
d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar” es descriu com
els col·lectius mencionats arriben a una situació de risc social o maltracte, quin
tipus d’abús o maltracte poden rebre i quines respostes de l’administració pública
i ciutadanes existeixen. En el primer apartat d’aquesta unitat, es defineixen els
conceptes més importants al voltant de la infància i adolescència en risc social,
la violència masclista i el maltractament a la gent gran. En el segon apartat
es defineix la legislació relacionada, i es descriuen els serveis i programes que
existeixen, així com les entitats que treballen en aquest àmbit.
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La unitat formativa “Necessitats de les persones en situació d’exclusió social,
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura”, es divideix
en dos apartats; en el primer apartat s’analitzen les les característiques de les
la situació dels col·lectius en qüestió i el tipus de discriminació que pateixen,
així com els factors que es relacionen amb la discriminació, i les necessitats
específiques dels col·lectius. Per últim es descriuen el tipus d’indicadors que es
relacionen amb aquestes situacions. Al segon apartat un recorregut per la història
dels col·lectius és útil entendré la situació actual. Seguidament descriurem la
situació legal i jurídica actual dels col·lectius al nostre país, així com els programes
principals que s’implementen. També s’ofereix una relació de associacions,
organitzacions i entitats que treballen en els àmbits que descriu la unitat.

Malgrat en el continguts es van complementant les explicacions teòriques amb
exemples pràctics, és molt recomanable que paral·lelament amb la lectura es vagi
complementant la comprensió amb l’ajuda de les activitats web i els exercicis
d’autoavaluació. Per tal d’ampliar els continguts, cal que reviseu la bibliografia i
les pàgines web recomanades.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Marc de la intervenció social

1. Caracteritza la dinàmica social relacionant-la amb els conceptes i processos
psicològics i sociològics que la sustenten.

2. Caracteritza els processos d’integració i exclusió social identificant els
factors sociològics i psicològics que influeixen.

3. Interpreta el marc de la intervenció social relacionant la seva estructura
jurídica i administrativa amb la realitat en que es desenvolupa.

Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions

1. Determina els àmbits d’intervenció social descrivint les característiques
i necessitats de les persones en situació de discapacitat (física, psíquica,
sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

2. Caracteritza els serveis i programes d’intervenció social dirigits a les perso-
nes en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions relacionant-los amb les necessitats
personals i socials a les que donen resposta.

Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents,
violència masclista i violència familiar

1. Determina els àmbits d’intervenció social descrivint les característiques
i necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat risc o dificultat
social d’infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

2. Caracteritza els serveis i programes d’intervenció social dirigits a les situaci-
ons de vulnerabilitat risc o dificultat social d’infants i adolescents, violència
masclista i/o familiar, relacionant-los amb les necessitats personals i socials
a les que donen resposta.

Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó
de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura

1. Determina els àmbits d’intervenció social descrivint les característiques i
necessitats de les persones en situació de: exclusió social , discriminació
per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2. Caracteritza els serveis i programes d’intervenció social dirigits a les
persones en situacions o risc d’exclusió social, discriminació per raó de
sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura, relacionant-los amb les necessitats
personals i socials a les que donen resposta.
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Continguts

Marc de la intervenció social

Unitat 1

Marc de la intervenció social

1. Conceptes fonamentals dels processos d’exclusió i inclusió social

2. Àmbits d’inclusió social.

3. Marc històric, legal i administratiu de l’acció social.

Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia
mental, drogodependència o altres addiccions

Unitat 2

Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, drogode-
pendència o altres addiccions

1. Àmbits d’intervenció social: persones en situació de discapacitat, malaltia
mental, drogodependència o altres addiccions.

2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a les
persones amb discapacitat, malaltia mental, drogodependències o d’altres
addiccions.

Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i
adolescents, violència masclista i violència familiar

Unitat 3

Necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents,
violència masclista i violència familiar

1. Àmbits d’intervenció social: la infància i l’adolescència en situació de risc
social.

2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a la infàn-
cia i l’adolescència en situació de risc social.
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Necessitats de les persones en situació d’exclusió social,
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura

Unitat 4

Necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de
sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura

1. Àmbits d’intervenció social: persones en situació d’exclusió social i discri-
minació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a les per-
sones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura.



Marc de la intervenció social
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Introducció

El treball d’integració social suposa un procés de facilitació de la inclusió de les
persones, un procés que requereix dels professionals un seguit de competències,
coneixements i habilitats que els permetin desenvolupar-lo correctament. En
aquesta unitat formativa es presenten alguns aspectes claus per comprendre el
marc en el qual aquest treball es duu a terme.

Es presenten diversos elements que han de permetre comprendre en profunditat
els fenòmens d’inclusió i exclusió social. Per al treball d’integració social és
tan important entendre els riscos i les vulnerabilitats associades a l’exclusió com
saber copsar quins són els mecanismes que permeten a les persones participar en
condicions d’igualtat dels espais on es resol la seva inclusió. Cal saber, en efecte,
d’on es ve i cap on es vol anar.

En l’apartat “Conceptes fonamentals dels processos d’exclusió i inclusió social”,
s’analitzen diversos corrents teòrics que s’han aproximat a l’estudi de la pobresa
i el que es coneix com a desviació social, i s’aborda com les persones en situació
d’exclusió o vulnerabilitat social ho estan en virtut de determinats mecanismes
socials que generen situacions de desigualtat i desavantatge.

Un coneixement profund del marc teòric sobre l’exclusió ha d’orientar l’exercici
professional. Aquest coneixement no pot transformar-se en un saber abstracte i
estèril. Amb aquest objectiu en l’apartat “Àmbits d’inclusió social. Fonaments
bàsics del treball d’integració social”, es posen en relació les característiques
dels processos d’inclusió amb alguns dels principis metodològics fonamentals de
la professió, tot delimitant algunes de les competències clau dels integradors i
assenyalant algunes de les possibles sortides professionals.

L’apartat “Marc històric, legal i administratiu de l’acció social”, ofereix una visió
de les diverses formes que ha anat adoptant l’acció social en el curs històric
d’Occident, tot oferint algunes claus per comprendre el passat, present i futur de
les professions vinculades. A més, s’analitzen i s’ofereixen recursos per conèixer
el funcionament de l’ordenament jurídic i algunes de les lleis i plans fonamentals
que es troben a la base del treball d’acció social.

En el decurs dels diversos apartats es van presentant també diversos conceptes que
permetran comprendre algunes de les transformacions que les societats occiden-
tals han experimentat en les darreres dècades, transformacions que condueixen
a un creixent escenari de precarietat, risc i vulnerabilitat i que afecten cada cop
més el conjunt del cos social. Aquestes transformacions també expliquen i, en
part, justifiquen, el paper de centralitat que ocupen avui les professions de l’àmbit
social.

Cal ser conscients de la necessitat d’entendre el treball d’integració com a un
espai de transformació social. A tal efecte, també s’aniran presentant algunes
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iniciatives singulars que a partir de la participació ciutadana i de la força i l’enginy
de determinats moviments socials proposen uns escenaris d’obertura cap a noves
formes de relacionar-se més inclusives i basades en la solidaritat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Caracteritza la dinàmica social relacionant-la amb els conceptes i processos
psicològics i sociològics que la sustenten.

• Explica els processos bàsics del desenvolupament evolutiu de l’ésser humà.

• Caracteritza els processos que influeixen en la conformació social de la
conducta i les actituds.

• Descriu els elements que configuren l’estructura social i les relacions entre
ells.

• Descriu els processos bàsics que intervenen en la dinàmica i el canvi social.

• Identifica els factors que afavoreixen o inhibeixen el canvi social.

• Identifica els factors que faciliten o dificulten la participació social i comu-
nitària.

• Identifica les xarxes comunitàries i de suport social.

• Argumenta la necessitat de conèixer els aspectes bàsics de la dinàmica social
en el disseny de les intervencions.

• Explica el paper de la perspectiva de gènere en la dinàmica i el canvi social.

• Roman informat sobre noves tendències i innovacions en el marc de la
intervenció social.

2. Caracteritza els processos d’integració i exclusió social identificant els factors
sociològics i psicològics que influeixen.

• Defineix els conceptes psicològics i sociològics bàsics relacionats amb els
processos d’inclusió i exclusió social.

• Explica els processos bàsics associats a la integració i exclusió social de
persones i col·lectius.

• Identifica les principals causes de la marginació i l’exclusió social.

• Identifica els indicadors generals de marginació i exclusió social.

• Descriu les principals necessitats socials.

• Diferencia entre necessitat i demanda social.

• Argumenta la influència de les necessitats socials en la marginació i l’exclu-
sió social.
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• Concreta els mecanismes i processos generals de reinserció.

3. Interpreta el marc de la intervenció social relacionant la seva estructura jurídica
i administrativa amb la realitat en què es desenvolupa.

• Explica els antecedents i l’evolució de les polítiques d’intervenció social.

• Descriu l’actual marc jurídic i administratiu de la intervenció social.

• Relaciona el marc jurídic dels sistemes de protecció social amb la realitat
en què es desenvolupen.

• Concreta els diferents sectors d’intervenció social.

• Justifica la necessitat de la protecció social com un dret de les persones.

• Argumenta la importància dels sistemes de protecció social com un element
d’integració i estabilitat social.

• Valora la importància de la discriminació positiva en els processos d’igual-
tat.

• Argumenta la importància de treballar per la desaparició de l’escletxa
digital com un element d’integració social.

• Descriu el paper del tècnic/a superior en integració social en el marc de la
intervenció social.

• Analitza les competències professionals i les capacitats clau associades als
llocs de treball de l’integrador/a social.
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1. Conceptes fonamentals dels processos d’exclusió i inclusió social

En aquest apartat s’oferirà una introducció a alguns dels conceptes fonamentals
que permeten comprendre la complexitat dels fenòmens d’inclusió i exclusió
social. S’assenyalaran algunes de les principals teories que permeten explicar els
processos de categorització social de la diferència. Aspecte clau per a entendre
com les societats regulen el fenomen de la seva diversitat i com, al seu torn,
estableixen mecanismes per facilitar la participació de les persones en situació
de desavantatge, o, al contrari, generen processos d’estigmatització que dificulten
encara més la seva inclusió social.

1.1 Exclusió, inclusió i alteritat

El treball dels integradors socials avui es troba lligat a l’atenció d’una multipli-
citat de situacions que tenen en comú el seu caràcter de facilitació de la inclusió
social de les persones. Però en què consisteix aquest procés d’inclusió? En quin
sentit els integradors han de treballar com a facilitadors d’aquesta? A qui, com i
per què s’inclou? A què? O, millor, on?

El que és evident és que la tasca dels integradors es vincula amb l’acompanyament
de persones que, per motius diversos, es troben en determinades situacions de
desavantatge i que requereixen d’un suport per mirar de participar dels espais de
promoció i benestar personal de la nostra societat.

Aquesta tasca d’acompanyament i suport es pot examinar des de múltiples posi-
cions i partint de diverses teories que expliquin el perquè de la necessitat de la
nostra intervenció. Un dels enfocaments teòrics que avui en dia és més utilitzat
és aquell que parla de l’exclusió social. Concepte que, com podreu veure, permet
explicar molts dels fenòmens socials actuals i entendre situacions i escenaris on
els integradors i les integradores haurem de treballar. Si l’exclusió social de
determinats col·lectius és un fenomen que travessa les nostres societats, la figura
de l’integrador s’erigeix com una de les professions socials que ha de treballar per
la inclusió/integració d’aquests.

Un esquema que tradicionalment ha tractat de representar aquest fenomen seria
el següent: les figura 1.1 representen, per una banda, el conjunt de la societat i,
per una altra, les persones o grups en situació d’exclusió social (E). La feina de
l’integrador, representada amb les fletxes de la figura 1.2, consistiria a facilitar la
seva inclusió, el seu retorn al si de la societat. Com es pot veure, aquestes persones
es troben representades al marge o directament fora de la societat.
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Figura 1.1. Esquema clàssic de representació de l’exclu-
sió social (1)

Figura 1.2. Esquema clàssic de representació de l’exclu-
sió social (2)

Moltes teories impugnen aquesta representació en considerar que persones i grups
en situació d’exclusió social no són fora de la societat, sinó que, al contrari,
ocupen un espai de centralitat. Es proposaran altres representacions alternatives
per entendre l’exclusió. En tot cas, pot servir provisionalment per entendre quina
és la relació existent entre les persones en situació o risc d’exclusió i la feina que
han de fer els integradors.

Persones aturades, famílies monoparentals, persones amb discapacitat, gent gran,
persones sense sostre, menors no acompanyats, persones drogodependents, afec-
tats pel VIH, persones que han patit violència familiar... L’acompanyament a les
persones en els seus processos d’inclusió individual ha de ser un dels principis
fonamentals del nostre treball. D’entrada, cal tenir present que les persones no
són excloses, sinó que les persones es troben en situacions d’exclusió social. No
es pot identificar les persones amb el problema.
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Més enllà de les competències que es requereixen per acompanyar aquests
col·lectius cap a la seva inclusió, cal tenir presents altres elements estructurals
que condicionen la seva situació. Elements que descriuen les dinàmiques socials,
materials, culturals i econòmiques de les nostres societats i que es troben a la base
de les situacions d’exclusió social que pot patir l’individu. La seva comprensió ens
ha de permetre, al mateix temps, orientar la nostra intervenció com a integradors.

Per comprendre adequadament el caràcter del treball d’integració social cal tenir
en compte, doncs, alguns aspectes fonamentals sobre els fenòmens de la inclusió
i l’exclusió social. Què provoca que les persones es trobin en risc d’exclusió o
situació d’exclusió? Coneixent les circumstàncies que defineixen l’exclusió social
de les persones estarem en millors condicions d’orientar el nostre treball com
a integradors. Primerament, passarem a descriure alguns processos i conceptes
fonamentals.

1.1.1 Identitat i alteritat

Les societats i les cultures no són entitats simples i homogènies. La diversitat i
les diferències les componen. Cadascun dels seus individus presenta un seguit de
trets que el caracteritzen i el defineixen de manera singular. Es comparteixen —o
no— amb altres persones trets físics, psicològics, de caràcter o de personalitat...
Es comparteix —o no— una història o diverses històries, una o diverses llengües,
aficions, interessos, professions, un lloc de residència, estudis, habilitats, experi-
ències, costums, creences... Sempre es poden trobar trets que són característics i
que poden ser més o menys compartits amb els altres.

Diversitat de gènere, d’identitat sexual, de cultura, d’origen, de classe social,
d’ideologia política, diversitat funcional, de característiques físiques... Allà on
es miri es poden trobar diferències. I allà on s’encerti a estar atent, es trobaran
també elements comuns que apropen unes persones a les altres.

Totes les persones tenen un munt de trets, de característiques —o pertinences—
que les defineixen i conformen la seva identitat. Poden tenir en comú amb altres
el seu color de pell, amb uns altres també la seva alçada, amb molts més el
seu gènere o la seva llengua materna, amb uns quants més el fet d’haver anat a
una determinada escola, amb uns altres que els agradi una música determinada i
amb uns quants més saber tocar el piano. Algunes d’aquestes característiques o
pertinences es comparteixen amb milions de persones, i d’altres només amb un
grup molt reduït.

Però és evident que si es considera el conjunt de les característiques d’alguna
persona hi ha molt poques persones, potser cap, amb la qual es comparteixin totes.
Per exemple, el fet de ser dona i d’origen marroquí es pot compartir amb moltes
persones. Però serà molt més difícil trobar algú que a més a més sigui d’ètnia i
llengua àrab, que resideixi en un determinat barri de Barcelona, que hagi estudiat
filologia, que tingui tres germans, que tingui una petita discapacitat auditiva i que
tingui afició per la muntanya i per un determinat tipus de música. Aquesta persona,

Per ampliar la comprensió
sobre els fenòmens
identitaris i les relacions
interculturals es recomana
la següent lectura: A.
Maalouf. (1999). Les
identitats que maten.
Barcelona: La Campana.

Per reflexionar al voltant de
les diferències són
d’especial interès les
reflexions d’Amin Maalouf:
”La humanitat sencera no
està feta sinó de casos
particulars, la vida és
creadora de diferències”
(1999:30).
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com de fet qualsevol altra, considerada en el global de les seves característiques o
pertinences, és singular.

A. Maalouf fa servir la paraula pertinença per referir-se a cadascun d’aquest trets
característics de les persones:

“Cadascuna de les meves pertinences em vincula a un gran nombre de persones, però com
més pertinences juntes tinc en compte, més específica resulta la meva identitat”.

(...)

“Amb cada ésser humà tinc algunes pertinences comunes, però ningú al món no comparteix
totes i cadascuna de les meves pertinences”.

Maalouf, A. (1999). Les identitats que maten. Barcelona: La Campana. (pàg. 27)

Com es pot veure, les societats estan compostes d’individus singulars que, al seu
torn, són iguals els uns als altres, atès que comparteixen alguns dels seus trets
característics. Els individus són iguals, si més no, per la seva condició d’éssers
humans. I tots són diferents perquè en cadascun d’ells conflueixen un seguit de
característiques que la seva composició fan que no siguin idèntics a ningú més.
On es vulgui observar, es poden trobar diferències.

Totes les societats i cultures estableixen mecanismes de distinció i classificació del
conjunt de trets característics que hi són presents i la componen. Aquests sistemes
de classificació permeten identificar certs subgrups i dibuixar la diversa geografia
del mapa social, possibilitant que la presència de determinats trets característics
als individus sigui visible o permetent que la seva adhesió a determinades
pràctiques o preferències polítiques o religioses sigui reconeguda.

Les classificacions que estableixen les societats i cultures, i aquest és un
aspecte molt important, no es limiten a nombrar i assenyalar algunes de
les diferències que són presents al cos social. També, al mateix temps, els
atribueixen un valor. Un valor que pot ser major o menor i que depèn de
qüestions com ara el prestigi o el desprestigi, la utilitat o la seva manca, certa
dignitat moral o el seu descrèdit.

Per representar aquest procés es pot fer servir l’esquema de la figura 1.3, figura
1.4 i figura 1.5.
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Figura 1.3. Representació dels processos de classifica-
ció i atribució de característiques socials (1)

Figura 1.4. Representació dels processos de classifica-
ció i atribució de característiques socials (2)

Figura 1.5. Representació dels processos de classifica-
ció i atribució de característiques socials (3)
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D’acord amb aquesta representació, es pot observar que la societat està composta
d’una gran pluralitat de trets característics presents als seus individus (A, B, C, D,
E, F, G...). Els sistemes de classificació social fan que determinades diferències i
determinats trets característics siguin assenyalats i se’ls assigni una determinada
visibilitat social. En el cas de la figura 1.3, figura 1.4 i figura 1.5 podem veure
com els trets A, B i C es poden distingir ja de la resta, els trets D, E, F i G, als
quals no se’ls assigna cap visibilitat socialment distintiva.

En aquestes figures tots els trets visibilitzats (A, B i C) ocupen encara una situació
equidistant i neutra. Es pot observar com el sistema de classificació social no
es limita a assenyalar, fer visibles i significants per a la societat determinats trets
característics. També els assigna un valor social d’acord amb determinats criteris
i responent a determinats interessos. Es pot observar com el tret característic
A es troba en aquest cas ocupant una posició privilegiada, de centralitat en el
sistema social. El tret B ocupa una posició perifèrica respecte de A, representant
una diferència que no es troba marcada socialment per cap privilegi o descrèdit.
Finalment, es pot observar com els sistemes de classificació social atorguen
també a determinats trets diferencials (tret C) una posició marginal en el sistema,
considerant-los de menor valor moral, interès o utilitat social. Les persones
que ocupen aquestes posicions considerades marginals se’ls fa portadores d’una
identitat social d’alguna forma deteriorada i estigmatitzant.

La creació de la identitat social. Prejudicis, estereotips i discriminació

Des de la psicologia social, la filosofia, l’antropologia i la sociologia s’han fet
aproximacions teòriques per explicar la forma com es constitueixen les identitats
socials.

Podem distingir entre identitat individual i identitat social. Dit d’una
forma molt esquemàtica, la identitat individual correspon a l’experiència i
a la imatge que els subjectes tenen de si mateixos. La identitat social és el
conjunt de característiques que la societat reconeix i atribueix als individus.

Hi ha autors que sostenen que la identitat individual no és més que l’experiència
subjectiva que cadascú té de la identitat social que se li assigna. D’aquesta
forma, entenen que la identitat social té un paper completament determinant en
l’experiència subjectiva dels individus. Som i fem el que els altres reconeixen i
esperen de nosaltres.

No ens correspon aquí entrar a debatre si la identitat individual preval sobre la
social o a l’inrevés. El que sí és determinant per al treball d’integració socials és
comprendre el pes que pot tenir la identitat social sobre les persones i com aquesta
identitat social pot conduir a situacions de desavantatge o exclusió social.
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Es pot afirmar —i això posa d’acord autors de diversos corrents teòrics i
disciplines— que la identitat té un caràcter relacional. És a dir, que la nostra
experiència del que som depèn en molt bona mesura de les relacions socials
que establim i, fonamentalment, del reconeixement que rebem dels altres.

Les persones no són entitats aïllades. La seva identitat es modula d’acord amb
l’entorn i les persones que els envolten (Tajfel, 1984), interioritzant i considerant
com a pròpies aquelles característiques personals, físiques i socials que els altres
reconeixen en elles (Esquirol, 2005).

El socioconstruccionisme, l’interaccionisme simbòlic i la teoria de la dramatúrgia
(Goffman) han estudiat profusament els mecanismes que operen en la conformació
de la identitat social. De forma molt particular, examinant els processos que fan
possible experiències subjectives d’identitats socialment estigmatitzades.

Més que entrar a valorar aquests mecanismes que configuren l’experiència indi-
vidual de la identitat, és d’especial interès per entendre els fenòmens d’exclusió
examinar els mecanismes que operen en la conformació de la identitat social dels
grups. I molt particularment la d’aquells que, a causa de la imatge inferioritzant
que se’ls assigna, poden experimentar situacions de desavantatge social o discri-
minació. En aquest sentit, s’analitzarà el paper que tenen prejudicis i estereotips
en les operacions de categorització social.

Cal tenir present que totes les persones són socialitzades en entorns que
posen a la seva disposició un seguit d’imatges, experiències, paraules i
categories que determinen la nostra percepció del món.

Jutgem el que som, el que vivim, els que ens passa, el que desitgem i allò que són
els altres a partir d’aquest conjunt de significants socials. Aquests constitueixen el
que Rodrigo anomena “el nostre referent cultural” (2006). Aquest referent cultural
canvia d’una persona a una altra d’acord amb la societat en la qual es viu, i entre
d’altres, segons la classe social o el gènere.

Els sistemes de classificació social assignen un valor als individus en funció
de si aquests presenten algunes característiques concretes. Aquest procés de
classificació social és possible gràcies al fet que el referent cultural de les persones
es troba carregat d’un seguit d’imatges preconcebudes que es coneixen com
estereotips.

“Un estereotipo es un conjunto estable de creencias y de ideas preconcebidas que los
miembros de un determinado grupo comparten sobre las características de otros grupos”

Guirdham, M. (1999). Communicating across Cultures. Londres: Macmillan Business (pag.

161)

Molts autors sostenen que els estereotips tenen una funció en els processos
cognitius i que serveixen perquè les persones disposin d’una informació prèvia
sobre els fenòmens que no els obligui a haver de processar contínuament i elaborar
judicis sobre tot allò que observen. Tenen, doncs, la funció de reduir la complexitat
del món en què es viu i de permetre economitzar esforços cognitius.

Per a una visió completa del
paper que té el referent
cultural de les persones en
la comunicació i la
conformació de les
identitats recomanem:
Rodrigo, M. (1999). La
comunicación intercultural.
Barcelona: Anthropos.
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Estereotips positius, negatius i neutres

Cal dir que els estereotips no tenen per què ser sempre negatius. Entre aquestes imatges
preconcebudes en podem trobar de positives, neutres i negatives. Així, per exemple, creure
que els catalans són responsables i treballadors es pot considerar com una atribució
positiva en les nostres societats. Creure que són tots aficionats a fer castells es podria
considerar una atribució neutra. Finalment, pensar que pel fet de ser català no es pot ser
generós seria un estereotip de tipus negatiu.

L’ús dels estereotips pot provocar situacions d’avantatge o desavantatge per a les
persones, i això és possible pel fet que habitualment es fan servir prejudicis.

Els prejudicis (pre-judicis) són l’acte de jutjar les persones abans de
disposar d’una informació completa sobre les mateixes.

Els prejudicis es basen, en la majoria dels casos, en estereotips. Es jutja les
persones d’acord amb una imatge estereotipada, i aquests actes poden provocar
que les persones vegin que se’ls assigna una identitat social determinada sense
atendre al fet de si elles, com a persones particulars, presenten també o no
determinades característiques.

Per tot plegat es pot entendre que els mecanismes de discriminació social de les
persones depenen sovint d’actes en què les prejutgem, fent servir en la majoria
dels casos estereotips que els assignen atribucions negatives.

Però per què pesen sobre determinats individus i col·lectius un major nombre
d’estereotips? Per què pesa sobre algunes persones una imatge estigmatitzada?
Per què certs grups socials i no d’altres són sovint representats amb imatges
de caràcter positiu? Per què altres, al contrari, reben un seguit de prejudicis
infravaloritzants? Entendre els mecanismes d’aquest fenomen és fonamental per
explicar el conjunt de situacions de desavantatge que poden conèixer les persones
en risc d’exclusió social.

La construcció de l’alteritat social

S’ha observat ja quins mecanismes socials i cognitius es posen en marxa per
qualificar les persones d’acord amb els sistemes de classificació social. Però què
provoca que, en les nostres societats, determinades diferències o trets característics
i no d’altres siguin marcadors de situacions de discriminació? O dit d’una altra
manera, què provoca que determinades diferències o característiques personals
col·loquin les persones en situació de desavantatge o exclusió?

Descriure aquests fenòmens és clau per analitzar, entendre i orientar els processos
d’inclusió social de persones que els integradors han de facilitar. Abans d’entrar a
definir algunes teories que ho expliquen cal comprendre el paper que té l’alteritat
en el funcionament social.

Tota societat estableix uns sistemes de classificació de les diferències que atorga
un valor social divers a determinats trets característics. Fins i tot, pel que fa a
determinades diferències, les considera com a marginals, indesitjables i fora de la
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normalitat. Així, tota societat s’ordena a partir de la consideració d’un seguit de
trets que entén com a normals i d’altres que considera anormals. D’aquesta forma,
no tan sols construeix la seva identitat col·lectiva, sinó que també defineix allò que
es coneix com a alteritat.

Aquesta alteritat correspon a totes les diferències que, allunyant-se de la norma
social, són observades com a alienes, no pròpies, fins i tot anormals o desviades.
Les persones que presenten o es considera que representen aquests trets marginals
poden conèixer situacions de desavantatge social.

Es pot afirmar que els sistemes de classificació social que pertanyen
al nostre univers simbòlic, cognitiu, lingüístic i cultural assignen a
determinades persones un valor inferioritzant que les situa en condicions
de desavantatge, determinant una zona d’alteritat social composta dels
individus que reuneixin una o diverses d’aquestes característiques.

Però no totes les diferències de les persones que els provoquen desavantatges
socials ho són pel fet que els sistemes de classificació social així ho designin. El
mateix funcionament econòmic i material de les societats provoca que algunes
característiques dels individus es puguin traduir en situacions de desavantatge,
pel fet que les persones que en són portadores no poden participar amb igualtat de
condicions dels mecanismes de promoció i benestar socials.

Persones amb mobilitat reduïda

Es pot pensar en el cas d’una persona amb mobilitat reduïda. Tot i que les nostres
societats cada vegada són més conscients que una persona amb discapacitat, o millor
dit una persona amb diversitat funcional, en cap cas no ha de ser estigmatitzada i que
les persones amb aquestes característiques tenen dret a gaudir d’una vida en igualtat de
condicions que la resta, encara es poden trobar amb un seguit d’obstacles que els dificultin
molt la seva participació social. En general, els ordres simbòlic i cultural reconeixen ja
els drets d’aquestes persones. Més enllà d’algunes mentalitats encara obtuses, no són
estigmatitzades.

No obstant això, el mateix funcionament de les societats a nivell material i econòmic, els
carrers, els transports, els serveis públics, les escoles, les empreses, els equipaments
i un llarg etcètera no es troben sovint adaptades a persones que presenten aquestes
característiques.

Aquest fet pot provocar que, malgrat que sí que puguin tenir cert reconeixement social, les
persones amb mobilitat reduïda es vegin encara en moltes situacions de desavantatge a
l’hora de trobar o conservar una feina i accedir a una renda, així com amb dificultats per
trobar un habitatge, practicar un esport, agafar un transport públic o privat, anar al cinema
o al teatre...

Com es va comentant, el mateix ordre funcional, material i econòmic de les
societats està organitzat de tal manera que pot provocar situacions de desavan-
tatge a determinades persones. Un nou exemple es pot trobar en alguns nous
models de família. Les famílies monoparentals poden trobar moltes dificultats
i desavantatges tan bon punt les societats, els usos del temps, el mercat de treball
i el funcionament econòmic estan organitzats de manera que privilegien l’esfera
de la producció i del treball, fent-lo difícilment compatible amb l’esfera de la cura
dels infants. Si això ja és cert i difícil en el cas de famílies compostes de dos
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ascendents, les famílies monoparentals han d’esmerçar encara més recursos per
poder conciliar totes aquestes tasques.

S’observa, doncs, que la societat està organitzada d’una forma que genera desa-
vantatges per a determinats grups. Potser la manera que resulta més evident és
repartint de manera desigual els recursos culturals, materials i econòmics de les
persones. Les persones que no han pogut tenir accés o no han completat certs
nivells formatius mínims poden conèixer situacions de desavantatge, de la mateixa
manera que les persones que no disposen de béns materials i econòmics suficients.

A la figura 1.6 es poden observar aquests processos.

Figura 1.6. Relació entre diferència, desigualtats socials i situacions de desavantatge
social

Es veu representat, per una banda, com les societats, a través dels seus sistemes
de classificació, marquen i estigmatitzen algunes de les diferències que hi són
presents. Aquest fet, que correspon a l’ordre simbòlic, lingüístic i cultural, provoca
que determinades persones pateixin situacions de desavantatge social. Per altra
banda, es pot veure com en l’ordre funcional, material i econòmic existeixen
determinades desigualtats socials que, al seu torn, provoquen també situacions de
desavantatge. També es pot observar com tots dos ordres, el material i el simbòlic,
es retroalimenten entre si. Tant és així, que es pot considerar que atès que els
sistemes de classificació privilegien determinades diferències, aquestes s’acaben
traduint també en avantatges en l’ordre material i econòmic. Com és evident, el
prestigi social pot acabar comportant també avantatges materials i econòmics. I, a
la inversa, determinades desigualtats en el repartiment material i econòmic poden
provocar que algunes persones o grups que concentrin molts recursos accedeixin
a espais de poder des d’on controlar el discurs i l’aparell simbòlic de les societats
i des d’on legitimar i enfortir la seva posició d’avantatge.
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Es pot concloure que, en el si de les societats, els sistemes de classificació
social, per una banda, i els ordres funcionals, materials i econòmics, per
una altra, generen, assenyalen o invisibilitzen una alteritat, unes persones que
presenten característiques que es considera que no són pròpies, desitjables
i/o comunes a la societat, provocant que aquestes persones vegin dificultada
la seva participació social i coneguin múltiples situacions de desavantatge.

Com també comenta Maalouf molt encertadament, “sovint és la nostra mirada la
que tanca els altres en les seves pertinences més estretes, i també és la nostra
mirada la que pot alliberar-los.” (1999:32). Però, d’acord amb el que hem
comentat, no és només la nostra mirada (ordre simbòlic) qui redueix els altres
a una identitat marginal. També l’ordre funcional, material i econòmic agreuja i/o
provoca moltes situacions de desavantatge.

És per aquest motiu que la tasca dels integradors no tan sols ha de concentrar
els seus esforços a sensibilitzar per fer caure barreres en l’ordre simbòlic, tot
procurant que la representació sovint estigmatitzadora que es fa de les persones
que pateixen situacions d’exclusió desaparegui. També ha degenerar mecanismes
de transformació social que canviïn les condicions materials i el funcionament
de les nostres societats propiciant un repartiment dels recursos més equilibrat.

Aquesta tasca, que pot semblar titànica pel seu abast i les seves dimensions,
compta, no obstant això, amb alguns condicionants al seu favor. I és que les
societats es conceben a si mateixes com a espais on la igualtat i la justícia social
han de ser-hi presents. El fet que les societats generin aquesta alteritat i presentin
per a moltes persones situacions de desavantatge no prescriu necessàriament que
aquestes mateixes societats no hagin de reaccionar per tractar de corregir aquestes
situacions. L’emergència avui de professions vinculades al món social ho posa de
manifest.

L’alteritat, del rebuig i la institucionalització a l’acollida i la integració

Davant l’alteritat, allò que es considera aliè, es poden adoptar diverses actituds. Es
pot reaccionar mostrant rebuig o es pot treballar per facilitar la integració millorant
les condicions de les persones que presenten situacions de desavantatge.

En un extrem, les societats poden reaccionar estigmatitzant l’alteritat,
perseguint-la, apartant-la de la vida social o tancant-la en institucions. En un altre
extrem, les societats poden mirar d’acollir aquesta alteritat tot transformant les
condicions que els generen desavantatges i/o desigualtat. En un terme intermedi
es trobarien situacions on si bé no es rebutja i s’aparta l’alteritat del cos social, les
societats generen circuits específics per tractar-la, mantenint-la sovint novament
apartada del medi social.

Centres d’internament, presons, centres de salut mental, albergs, centres de
menors i altres dispositius i institucions vinculades al món sociosanitari poden
facilitar l’acollida i la integració de les persones amb qui treballen. O poden, en
determinades condicions, constituir-se en circuits tancats que aparten les persones
del seu medi social sense aconseguir facilitar la seva reinserció.
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Es diu llavors que les persones passen a ser institucionalitzades. És per aquest
motiu que el foment de l’autonomia de les persones i la seva participació en
l’entorn de la comunitat són dos eixos fonamentals que han d’orientar sempre el
treball d’integració social. Al contrari, les persones poden generar mecanismes
de dependència envers les institucions i els recursos. I poden trobar que la seva
identitat i reconeixement social es vegin limitats a l’entorn d’aquestes institucions,
sense capacitat ni recursos per mirar d’orientar les seves vides més enllà del medi
que aquestes els ofereixen i aconseguir integrar-se en la societat. En figura 1.7 es
poden observar aquestes diverses reaccions que les societats poden tenir envers
l’alteritat.

Figura 1.7. Reaccions socials davant l’alteritat

Les actituds de rebuig o determinades pràctiques d’estigmatització o
tancament condueixen habitualment al que es coneix com a naturalització
de l’exclusió. Aquesta consisteix a considerar les situacions de desavantatge
com a naturals, inevitables o, en molts casos, culpar les mateixes persones
que la pateixen de ser els únics responsables de la seva situació.

En etiquetar les persones reduint-les al seu tret característic considerat marginal
no només s’identifiquen amb el seu problema els aturats, els sense sostre, els
immigrants, etc., sinó que també es provoca que aquestes persones corrin el risc
d’assumir com a natural la seva situació i que les institucions socials i el conjunt
de la societat considerin la seva presència problemàtica però inevitable. Oblidant
que, com s’insisteix, és la mateixa societat qui col·loca les persones en situació
d’exclusió. Les persones no neixen o es converteixen en excloses de manera
natural o irreversible, sinó que poden viure situacions d’exclusió social, situacions
que, en un entorn social poc favorable, fins i tot poden arribar a cronificar-se.

Qualsevol diferència, fins i tot aquelles que es podrien considerar naturals, no
tenen per què situar les persones inevitablement en situacions de desavantatge.
Aquestes situacions ho són sempre en un context social, i els contextos socials són
històrics i han patit i pateixen transformacions que bé podrien orientar-se en una
direcció que faci possible acollir aquestes diferències, generant entorns on, si no
fer desaparèixer, sí minimitzar els desavantatges. I aquesta és justament, d’alguna
manera, l’aspiració del treball d’integració social.
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1.2 La desviació social

Per aproximar-nos a algunes de les diverses teories que tracten d’explicar els
fenòmens d’exclusió social s’analitzaran algunes de les aportacions de diversos
autors que han treballat aquests temes. Abans de l’emergència i l’adopció
progressiva del concepte de l’exclusió social, des dels estudis clàssics de les
ciències socials es van fer moltes aportacions teòriques que es recullen en el que
s’anomena teories de la desviació. Però abans de passar a presentar algunes
d’aquestes teories cal preguntar-se què entenem per desviació.

Es pot afirmar que les societats sempre han establert mecanismes per definir i
distingir allò que consideren apropiat, natural o desitjable d’allò que no ho és,
establint determinades característiques com a normatives i qualificant d’altres com
a desviades, antinaturals o fins i tot perilloses. Aquesta qualificació d’allò diferent
o extraordinari, és a dir, que no és ordinari i comú, pot oscil·lar entre l’admiració
i el major dels rebuigs.

El que passa a ser una norma, i, en conseqüència, es considera normal, pot variar
molt entre diverses cultures, d’un moment històric a un altre, o, simplement, en
una mateixa societat, d’una classe social a una altra.

La lluita pels drets dels homosexuals

L’homosexualitat ha estat tractada a la història de molts diverses formes. Des de la seva
concepció com quelcom quotidià i la forma més perfecta d’amor entre homes a la Grècia
clàssica, fins a la seva consideració avui, novament com quelcom natural i legítim que
té a veure amb l’estricte dret de les persones a manifestar la seva identitat i orientació
sexual, han passat moltes èpoques en què ha estat rebutjada i qualificada negativament.
Fins i tot avui es pot trobar algunes persones que encara manifesten aquest rebuig.
Les persones homosexuals han de lluitar encara per conquerir molts drets i espais de
reconeixement, perquè aquest rebuig, ahir i avui, pot abocar-les a situacions d’exclusió
social. Així, per exemple, diverses èpoques i societats l’han considerada com quelcom
pecaminós (desviació espiritual), com quelcom patològic (desviació clínica o malaltia) o
com un desordre perillós, immoral o cívic (desviació moral). Com es pot veure, un mateix
fenomen, com en aquest cas la diversitat d’orientació sexual, pot ser qualificat de formes
molt diverses. I en molts casos de manera que allò diferent de la norma esdevé desviat,
perillós, aliè o inadaptat al cos social.

Les societats estableixen un seguit de característiques físiques,
psicològiques, morals o conductuals com a normals o desitjables, tot
assenyalant altres conductes com a desviades de la pauta.

La figura 1.8 representa els processos de qualificació de les característiques
socials.

Per aprofundir en les
diverses consideracions que
han anat produint-se sobre
la sexualitat es recomana la
següent lectura: Foucault,
M. (2005) Historia de la
sexualidad en la época
clásica. Vol. I. Madrid: Siglo
XXI.
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Figura 1.8. Processos de qualificació de les característiques socials

Com es pot veure a la figura, la societat estandarditza un tipus de característiques o
conductes (A), i en fer-ho les converteix en una norma social que, pel fet de ser-ho,
tendeix a ser majoritària. I, a la inversa, un tipus de conducta o característica, pel
fet de ser majoritària, pot esdevenir amb facilitat norma social i estandarditzar-se.
Les societats també poden tendir a qualificar conductes i característiques diferents
de la norma rebutjant-les. En aquest diagrama, C, D i E, representarien aquells
tipus de conductes o característiques, allò diferent i divers, allò desviat de la norma,
que rebria el rebuig social. Tanmateix, es poden trobar característiques, que tot
i ser diverses, desviades de la norma, siguin acceptades o fins i tot admirades
(característica B). Aquestes característiques, si bé minoritàries i sovint vinculades
a subgrups socials i econòmics, podrien esdevenir, al seu torn, norma social per a
aquests mateixos grups socials o, arribat el cas, passar a ser majoritàries.

Naturalment, aquests processos són dinàmics i depenen d’un seguit de factors
històrics, culturals, materials i socioeconòmics que poden provocar que allò que
és normatiu en un moment determinat passi a ser marginal en un altre moment.
O, a la inversa, que conductes que siguin majoritàriament rebutjades passin a ser
acceptades per la societat.

Tot i que certament avui es pot considerar que les nostres societats són progressi-
vament més proclius a acceptar la diferència i la diversitat, encara existeixen molts
mecanismes que provoquen l’exclusió o el rebuig de persones pel fet de presentar
determinades característiques o trobar-se en determinades situacions. Allò divers
i diferent pot ser considerat en molts sentits encara avui desviat de la norma o,
simplement, inadaptat.

En la majoria dels casos no cal que aquest rebuig sigui conscient. El mateix
funcionament material, econòmic i cultural de la societat pot provocar que alguns
grups no aconsegueixin participar -o ho facin en situació de desavantatge- dels
mecanismes de creació de valor i promoció social. Aquelles persones o col·lectius
que per diversos motius no treballen, o no participen, o són invisibilitzats o no
veuen reconeguts els seus drets poden veure’s abocats a situacions d’exclusió
social.
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Malalties mentals i desavantatge

Es pot pensar en el cas de persones afectades de determinades malalties mentals que
presentin trastorns de conducta. Aquestes malalties mentals poden provocar que les
persones que les pateixen es trobin en nombroses situacions de desavantatge a l’hora de,
per exemple, trobar feina o conservar-la. Això pot portar amb facilitat al fet que tinguin
dificultats per accedir a una renda suficient que garanteixi certs mínims de benestar i
seguretat personals. Fet que, al seu torn, pot provocar que les seves relacions socials,
afectives i familiars es puguin veure ressentides, que el seu accés a determinats serveis
de salut sigui deficient, que tinguin problemes per accedir a un habitatge i dificultats per
accedir o seguir una determinada oferta formativa...

Tot plegat pot conduir aquestes persones a situacions de baixa autoestima, manca de
recursos i reconeixement social. El fet de presentar una característica concreta allunyada
i desviada de la norma, en aquest cas patir una malaltia mental amb trastorn de conducta,
pot abocar-los a situacions múltiples de desavantatge i d’exclusió social.

En tot cas, i en definitiva, és evident que les societats estableixen determinades
característiques físiques, psicològiques, morals o conductuals com a normatives,
fet que automàticament provoca que unes altres, pel fet de no ajustar-s’hi, puguin
ser considerades com a desviades d’aquesta norma. En aquest cas, existeix el
risc que en assenyalar aquestes característiques com a desviades els portadors
d’aquesta diferència siguin rebutjats.

També cal recordar que el mateix sistema social, a nivell econòmic, material,
moral i cultural prescriu certes formes de funcionament com a normals, desitjables
i adaptades, la qual cosa provoca que determinades conductes siguin reeixides i
d’altres no. Aquelles conductes que no encaixen amb el sistema social passen a
ser disruptives, inadaptades, desviades i fins i tot indesitjables i perilloses.

Les persones portadores d’aquestes característiques diverses o que tenen con-
ductes desviades poden presentar problemes d’adaptació social, tan bon punt la
societat en la qual viuen està organitzada al voltant de normes que en certa mesura
els són alienes. Les societats han reaccionat i reaccionen encara sovint assenyalant
aquests portadors de la diferència d’una manera crua, culpabilitzadora i inferiorit-
zant, inscrivint en la seva persona una diferència estigmatitzadora. Aquest fet pot
provocar que la mateixa persona tendeixi a interioritzar els atributs degradants
que li assignen, creient-se culpable i única responsable de la seva condició i
obviant que és la mateixa societat qui amb les seves regles de funcionament
estandarditzades exclou l’exclòs. I que, de la mateixa manera que aquesta societat
l’exclou, és aquesta mateixa qui, en conseqüència, hauria de responsabilitzar-se
de proveir mecanismes per a la inclusió de la seva diferència.

1.2.1 Teories de la desviació social

Les societats han respost sovint davant la diferència i la desviació amb pràctiques
d’inferiorització, de tancament i institucionalització, de moralització, repudi i
desterrament. Pràctiques d’estigmatització que atribueixen a aquell considerat
com a desviat un seguit de característiques perilloses, inadaptades o, fins i tot,
inadaptables. En aquest punt es farà un breu repàs d’algunes de les aportacions
que des de les ciències socials s’han fet per entendre aquest fenomen.
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Teories funcionalistes

El sociòleg francès Émile Durkheim (1858-1917) constitueix una de les figures
obligades per aproximar-se a la comprensió dels fenòmens socials. Les seves
aportacions al domini de la desviació social varen aconseguir obrir noves vies
d’anàlisi a la tradicional visió del segle XIX de la desviació com quelcom
patològic. Els desviats no són cossos aliens al conjunt de la societat. Al contrari,
ocupen un lloc de centralitat en el sistema social. Totes les societats presenten,
d’acord amb aquest autor, situacions de desviació. I aquestes situacions no són
patològiques, sinó consubstancials al funcionament d’una societat sana.

D’acord amb Durkheim, les conductes desviades no responen a situacions pato-
lògiques individuals o socials, ni es pot representar els desviats com a externs
al mateix sistema. Una possible proposta de representació esquemàtica d’aquest
funcionament seria la següent (figura 1.9):

Figura 1.9. Representació de la relació dialèctica entre
normalitat i desviació al si de la societat

A la figura es pot observar com la desviació, allò anormal, ocupa un lloc central
en el sistema social, es relaciona dialècticament amb la norma social. És a dir,
que la desviació ofereix amb el seu exemple a la norma l’ocasió que aquesta es
reforci i defineixi els seus límits, al mateix temps que la norma queda enfortida i
guanya adhesions tan bon punt la societat reacciona davant la desviació. Aquesta
dialèctica entre desviació i norma seria la que garantiria la cohesió social.

Els individus desviats, amb el seu exemple, permeten que la societat pensi i
defineixi els seus límits de funcionament. La seva figura, lluny de ser aliena a la
societat, permet que aquesta reguli el seu funcionament. Els desviats proveeixen
la societat, amb el seu exemple, de casos on aquesta pot pensar-se a si mateixa,
consolidant les seves normes i garantint la seva cohesió social. Es pot concloure,
doncs, que els desviats tenen una funció social, representen l’ocasió que la societat
reforci els seus llaços socials i defineixi amb major claredat els seus límits morals.
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Així, la norma social que dóna cohesió a la societat es reforça oferint una
reacció unitària davant la desviació. Dit d’una altra manera, l’assenyalament i
la persecució d’allò anormal permet al mateix temps definir amb major claredat
allò que és correcte, reforçar el sentiment de pertinença i enfortir la vinculació a
la norma. El rebuig social a la desviació defineix i fa desitjable la norma.

Més enllà que es poden debatre algunes de les tesis formulades per Durkheim i que
alguns dels seus plantejaments es puguin considerar avui superats, és important
destacar algunes de les seves aportacions per a la comprensió de l’exclusió social.
El fet de considerar els comportaments desviats com a centrals en el funcionament
de la societat i d’haver separat aquests grups i individus de l’esfera d’allò patològic
resulta imprescindible per a una correcta comprensió del fenomen.

Altres aportacions interessants en la línia de les teories funcionalistes són les que
ofereixen les tesis de Robert K. Merton (1910-2003). Aquest autor parteix, com
Durkheim, del fet de considerar la desviació com quelcom naturalment inscrit
al cos social. Creu que és la mateixa societat qui d’alguna manera condueix
l’individu a adoptar conductes desviades, i el seu enfocament parteix del fet que
la societat no tan sols reprimeix en certa forma les conductes, sinó que també les
estimula.

D’acord amb aquest autor, la societat dictamina un seguit de metes que passen a
ser desitjables per als individus. Aquestes metes socials poden ser compreses com
l’adquisició d’un determinat estil de vida, l’accés a una sèrie de espais, productes,
béns i serveis més o menys fonamentals i lligats al benestar, etc.

Igualment, la societat és qui estableix quins mitjans són legítims per aconseguir
aquestes metes i quins no. Cal entendre que, no obstant això, la mateixa
estructura del funcionament socioeconòmic distribueix de forma desigual els
recursos materials i culturals necessaris per assolir aquestes metes. Aquest fet
provocaria que els individus que no disposen de mitjans legítims adoptessin sovint
conductes desviades amb l’objectiu d’assolir els fins socialment reconeguts com
a desitjables.

A la figura 1.10 es pot veure representada aquesta relació entre els diversos grups
socials i el volum desigual de recursos i mitjans dels quals aquests disposen per
assolir les metes socialment definides. Com es pot veure, el grup social A disposa
de més recursos legítims per assolir aquestes metes socials. El grup B, tot i
disposar de menys recursos que el grup A, encara pot arribar a assolir-les. Al
seu torn, s’observa com el grup C, en disposar de menys recursos legítims que els
altres, ha d’establir altres estratègies per assolir les metes socials.
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Figura 1.10. Representació de la relació entre grups, recursos i metes socials

Desnonaments i ocupacions

Un exemple actual que es podria interpretar d’acord amb aquestes tesis el constitueixen
algunes persones que, un cop han patit un desnonament i amb el suport de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), han decidit ocupar pisos buits. Segurament aquesta
situació pot ser força més complexa i es pot i s’hauria de prestar a anàlisis d’altres tipus. En
tot cas, i per millorar la comprensió del que s’està exposant, es podria interpretar aquests
casos d’acord amb els plantejaments funcionalistes de Merton.

Per una banda, la societat defineix com a desitjable que les persones i les unitats familiars
disposin d’un habitatge de determinades característiques. Tanmateix, es prescriu que els
mitjans legítims per accedir-hi són, fonamentalment, a traves de la seva adquisició o de la
signatura d’un contracte de lloguer. Les persones que ocupen aquests pisos buits, sense
permís de la propietat, estarien adoptant una conducta desviada, ja que estarien accedint
a un bé sense emprar els mitjans que la societat considera legítims per fer-ho.

És per aquest motiu que la societat i el seu entramat juridicolegal, econòmic i institucional
reacciona assenyalant com a desviada aquesta conducta. Malgrat cert suport social, que
fins i tot en molts sectors es podria considerar força ampli, i la legitimitat que es pot adduir
atenent al fet que el dret a l’habitatge és un principi consagrat a la majoria dels nostres
ordenaments jurídics, la societat disposa i posa en marxa mecanismes per corregir la
desviació de la seva conducta.

Sigui com sigui, allò fonamental de les aportacions de Merton és el fet d’haver
assenyalat que la mateixa societat és qui estipula les metes desitjables per als seus
individus i els mitjans que es poden considerar legítims per assolir-les. Una altra
aportació fonamental és alertar que els sistemes socioeconòmics reparteixen de
forma desigual els recursos i mitjans considerats legítims, fet que pot abocar amb
facilitat persones que no en disposen a mirar d’accedir als béns socials fent ús
d’altres mitjans.
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Teoria de les subcultures

Unes altres aportacions interessants per comprendre el fenomen de l’exclusió
social són les que diversos teòrics, fonamentalment vinculats a l’anomenada
Escola de Chicago, van fer al voltant del que posteriorment es va conèixer com la
teoria de les subcultures.

Aquesta teoria parteix de la hipòtesi que determinats grups socials, normalment
aquells més desafavorits, reaccionen cercant el seu propi espai en l’estructura
social. Davant la seva manca de recursos per accedir als béns socials generen una
cultura pròpia que defineix i legitima altres conductes i estratègies per accedir-
hi. Així, per exemple, un grup social concret pot legitimar entre els seus membres
vies diferents per assolir els béns i les metes socials, o pot també establir altres
béns socials diferents dels majoritaris com a desitjables.

Però com es genera aquesta cultura pròpia de grups que des del punt de vista
majoritari es poden considerar com a compostos de persones amb conductes
desviades? Per entendre-ho cal tenir presents alguns plantejaments d’un autor
fonamental que va dedicar-se a l’estudi de les disfuncions socials i les conductes
delictives, Clifford Shaw, que va estudiar aquest procés partint de la idea que tant
la conducta desviada com la conducta normal s’aprenen. D’aquesta forma, les
conductes desviades de determinats individus es poden explicar pel fet que aquests
han estat socialitzats en entorns on els valors i les normes difereixen dels de la
majoria de la societat.

Són aquests entorns marginals els que proveeixen els individus d’un seguit
de valors, estratègies vitals i discursos que legitimen pràctiques que es poden
considerar desviades. Allà on la societat no proveeix de mitjans legítims suficients
perquè els grups accedeixin als béns socials, aquests reaccionen dotant-se d’una
subcultura que els permet adaptar-s’hi.

Seguint aquesta línia, altres autors com Edwin Sutherland o Albert K. Cohen
afirmen que atès que la conducta desviada és sempre una conducta apresa, els
individus i els grups que són socialitzats majoritàriament en aquests entorns
tendiran més a reproduir conductes considerades desviades, però normals en
aquests ambients.

Altres autors com Richard Cloward i Lloyd Ohlin insisteixen en aquestes tesis
i conclouen que les possibilitats que un individu adopti conductes desviades són
proporcionals al lloc que ocupa en la societat. És a dir, que la desviació social és la
resposta d’adaptació que determinats grups socials desafavorits es veuen obligats
a fer davant la impossibilitat d’accedir als béns socials amb mitjans considerats
legítims i que el desigual repartiment social no posa al seu abast.

En aquelles societats on el repartiment dels recursos sigui més desigual, l’emer-
gència de subcultures que legitimen conductes considerades desviades serà major,
i allà on els recursos considerats legítims per accedir als béns culturals no hi siguin
presents, les conductes desviades i les subcultures que les legitimen afloraran.
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A la figura 1.11 es pot veure quina relació mantenen els diversos grups socials,
cadascú amb els seus entorns i cadascú d’ells amb els seus propis recursos pera
assolir els béns i les metes socials. A diferència de la figura 1.5, podem veure que
cada subgrup social (A, B, C) té el seu propi entorn on els individus se socialitzen,
aprenent cadascú del seu propi entorn quins són els béns socials desitjables i
quines les estratègies adequades i legítimes per obtenir-los. Allò distintiu del
fenomen de les subcultures és que poden aflorar en entorns com el representat
pel grup C. Allà on els mitjans i recursos a disposició són insuficients per obtenir
alguns dels béns socials considerats fonamentals es generen altres estratègies per
assolir-los. Si bé aquestes conductes poden ser considerades com a desviades i
aquestes estratègies com a il·legítimes per la cultura del grup dominant, l’entorn
del grup C pot generar recursos simbòlics i discursos per legitimar els individus
del seu grup a l’hora d’obtenir-les.

Figura 1.11. Representació de la relació entre grups i entorns socials, recursos i metes socials

Són moltes les aportacions d’aquesta teoria que cal tenir presents. Potser allò que
caldrà considerar com a fonamental i innovador per comprendre l’exclusió social
és el fet d’haver assenyalat que és principalment un grup, un grup dominant, qui
majoritàriament prescriu per al conjunt de la societat quins han de ser el béns
socials desitjables i quins els mitjans legítims per accedir-hi.
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Teoria de l’etiquetatge (’labelling approach’)

Una altra de les perspectives que pot aportar elements importants per comprendre
els processos d’exclusió social és la formulada a les dècades dels seixanta i setanta
del passat segle per diversos teòrics de l’anomenada Segona Escola de Chicago.
Bona part dels fruits de les seves recerques es deuen a un canvi radical en els seus
plantejaments. En lloc de tractar de centrar-se a explicar el comportament desviat,
van posar l’accent a observar els mecanismes de control social i les institucions
que l’exerceixen.

Ja no es tractava tant de descriure els comportaments dels desviats com a persones
que es troben en certa forma al marge de la norma social, sinó que més aviat es
tractava de comprendre com funciona el control social, a partir dels costums, de
l’ordenament jurídic i legal, i d’institucions com les presons, els manicomis, les
fàbriques, l’escola o els serveis socials. Al cap i a la fi, són aquestes institucions,
aquests costums majoritaris i aquest ordenament jurídic qui assenyala, sanciona i,
en certs casos, estigmatitza i persegueix les conductes desviades.

No és tant que el control social serveixi al propòsit de perseguir els actes
desviats, sinó que el mateix control social, en definir i normativitzar algunes
conductes com a normals, genera les desviacions.

Els teòrics de l’etiquetatge parteixen d’una premissa molt senzilla: un acte
desviat és allò que es considera com a tal. És el fet de definir conductes com a
patològiques, disruptives, delictives o perilloses el que les converteix en desviades.
Un individu es pot considerar desviat quan alguna de les instàncies de control
social ha definit d’aquesta forma la seva conducta. En definitiva, la desviació és
una construcció social i el desviat és aquell a qui alguna institució de control social
li atribueix una conducta desviada, li assigna aquesta etiqueta.

Autors com Goffman (2004) van saber destacar la importància que té en el subjecte
assenyalat com a desviat aquest procés d’estigmatització per a la seva identitat. Un
individu o grup assenyalat com a desviat veu afectada la seva autoimatge, fet que
condiciona la seva participació social. Fins i tot pot provocar que orienti la seva
conducta futura al voltant d’aquesta identitat deteriorada, que pot provocar que en
certs aspectes es senti inferior o anormal i que interioritzi com a propis aquells
atributs degradants que li han estat assignats.

En aquest sentit, Becker (1971) assenyala que les etiquetes assignades als indivi-
dus acaben funcionant com a profecies autocomplertes. És a dir, que els individus
etiquetats tendeixen a creure’s els atributs degradants que se’ls imposen fins al punt
d’acabar reproduint una conducta que s’ajusta al que socialment s’espera d’ells en
tant que individus desviats.

En aquesta nova representació (figura 1.12) s’ha afegit la figura de les institucions
de control social per establir la relació que aquestes tenen a l’hora de designar
quins recursos i mitjans són legítims per obtenir béns socials. Com es pot veure,
aquestes institucions estan representades a la mateixa alçada del grup A. Aquest

Per aprofundir en els
mecanismes de classificació
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Amorrortu.
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grup dominant és qui controla majoritàriament els recursos materials, culturals i
social, qui crea i dota les institucions de control social del seu discurs i qui delimita
les seves pràctiques.

Figura 1.12. Representació de la relació entre grups i entorns socials, institucions de control social,
recursos i metes socials

D’acord amb les aportacions de la teoria de l’etiquetatge, aquestes institucions de
control social no tan sols s’encarreguen de definir quines conductes són legítimes
i normals i quines no. Pel fet d’assenyalar determinats individus, provoca que
aquests acabin identificant-se com un subgrup marginal, desviat i estigmatitzat
assumint aquesta identitat marginal, generant estratègies de legitimació de les
seves pròpies conductes, reproduint-les i creant una subcultura i un entorn marcat
en el seu conjunt per aquesta etiqueta estigmatitzada.

Identitat pública i identitat deteriorada

Es pot pensar en un exemple, en aquest cas no centrat en un grup social sinó en un
individu. En el context d’un col·legi, en una classe, si a un nen se li diu recurrentment
que és molt inquiet, que és dolent i que no serveix per estudiar pot acabar interioritzant
aquestes característiques i continuar reproduint-les. En ser qualificat com a dolent, passa
a ocupar una identitat pública en el seu entorn de classe (mestres i grup d’iguals). El nen
tendirà amb facilitat a reproduir conductes que s’ajusten a aquesta identitat pública que li ha
estat assignada, interioritzant aquesta etiqueta i assimilant el que Goffman anomena una
identitat deteriorada. El nen pot acabar fent allò que el seu entorn espera d’ell, incorporant
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com a trets de la seva identitat característiques que, en aquest cas, l’aboquen a no tenir
una carrera reeixida en l’ambient escolar.

Altres autors d’aquest corrent teòric, com Edwin Lemert, estableixen una distinció
interessant entre desviació primària i desviació secundària. La desviació primà-
ria seria aquella conducta que es genera a causa de factors psicològics, biològics
o socials. Com per exemple, per la manca d’accés a recursos considerats legítims
per assolir béns socials. Un cop aquesta desviació primària es produeix, l’individu
pot ser etiquetat per una institució de control social i interioritzar aquesta conducta
desviada con un tret identitari, fet que provocaria la repetició d’aquestes conductes
i que es produïssin altres desviacions que ja serien secundàries. Aquestes ja no
serien tant causades per aquelles qüestions socials que van provocar la desviació
primària com pel fet de respondre a qüestions identitàries del subjecte.

Un últim apunt que ha de presentar-se sobre altres autors afins a aquesta teoria
de l’etiquetatge són els enfocaments de Lofland. Aquest autor afegeix a aquestes
perspectives el fet de comprendre que en la relació entre societat i desviats hi ha
una asimetria de poder i una relació de domini. Els desviats miren d’adaptar-se
generant les seves pròpies estratègies en un context social on és un grup dominant
qui reclama per a si mateix la capacitat de definir allò que és normal i desitjable
d’acord amb els seus interessos socials, econòmics i culturals. És aquest grup qui
controla les institucions, el discurs sobre allò moral i immoral, i qui defineix les
regles de funcionament de la societat.

Potser un darrer dels elements més destacables d’aquest corrent teòric és el fet
d’assenyalar com el paper de determinades institucions socials, lluny de reinserir,
tractar, rehabilitar o reeducar facilitant la integració de les persones, pot contribuir
a estigmatitzar i perpetuar les conductes dels subjectes que són sotmesos al
seu control. Presons, centres d’internament de salut mental o fins i tot escoles
poden crear, recrear o cronificar situacions d’etiquetatge que perpetuïn la situació
d’exclusió social que suposadament havien de combatre.

Aquest és un aspecte molt important que cal tenir present en el treball d’integració
social. Malgrat les dificultats que pot comportar sovint treballar en entorns
i institucions dissenyats per treballar amb col·lectius que d’alguna forma han
estat definits com a problemàtics, cal tractar d’allunyar-se de l’etiquetatge dels
subjectes amb qui treballem i, com ja havíem comentat, mirar de no identificar les
persones amb el seu problema.

La criminologia crítica i altres aproximacions

Una de les darreres aproximacions teòriques que cal comentar és la representada
per autors com Ian Taylor, Stanley Cohen o Jock Young. Parteixen de la
teoria de l’etiquetatge i de la tradició sociològica anglesa i tracten d’observar
els processos que les institucions realitzen per criminalitzar individus i conductes
qualificant-los com a desviats. De fet, impugnen la mateixa categoria de desviació
social, ja que comprenen que està carregada en si mateixa de connotacions
estigmatitzadores que provoquen que el seu ús estigui al servei d’una lògica de
domini i de control social.

Per aprofundir en els usos
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Cohen, per exemple, analitza com es construeix un estat social de pànic i rebuig
al voltant de determinats moviments juvenils i el paper que els moderns mitjans
de comunicació poden tenir en aquest sentit. També va examinar la retòrica que
utilitzen alguns estats per mirar de mantenir el control social, basant-se en uns
principis de convivència que al mateix temps vulneren perseguint políticament
una part dels seus ciutadans. En general, la criminologia crítica defendrà que, més
que inversions en policia i institucions de control social, calen polítiques socials
redistributives que garanteixin que aquells grups que es troben en situació de
desavantatge puguin accedir a un seguit de béns socials bàsics per al seu benestar.

Si bé la criminologia crítica destina la major part de les seves anàlisis a l’estudi
de fenòmens lligats a la delinqüència, les seves aportacions són fonamentals per
comprendre els processos d’exclusió social.

Finalment, i més enllà de la criminologia crítica, és del tot imprescindible repassar
alguna de les aportacions que el filòsof francès Michel Foucault va fer en els seus
estudis sobre les formes de reclusió i internament, la bogeria, la criminalitat i la
sexualitat. Aquest autor va estudiar profusament el paper que diverses institucions
socials, molt particularment al segle XVIII i sobretot al XIX, van tenir a l’hora
d’establir mecanismes de control social lligats a les noves necessitats que les
societats industrials presentaven.

Parteix de comprendre que el poder cerca bàsicament la docilitat política i la
utilitat econòmica dels individus. I ho fa exercint el seu control sobre el discurs
científic i econòmic, sobre la medicina, la clínica, la justícia i l’emergència
d’institucions per tractar i/o recloure els desviats o anormals, tot amb el propòsit
d’exercir un control social que mobilitzi el conjunt de la societat cap als seus
interessos. El poder tracta amb el seu discurs i les seves pràctiques d’inscriure
disciplina en els cossos dels seus ciutadans: disciplina als tallers, a les fàbriques,
a les escoles, a l’exèrcit, a les pràctiques sexuals. I, en el límit, el tancament
d’aquells inadaptats que o bé no volen o no poden servir els interessos d’aquest
poder.

Amb tot aquest recorregut per diverses teories que tracten d’explicar el fenomen de
la desviació s’ha pogut veure com les societats estableixen sobre un conjunt molt
determinat de diferències atribucions de perillositat, de risc i de baixesa moral.
Com s’ha pogut comentar, les societats no són homogènies, es troben travessades
per un munt de diferències en tots els ordres. I hi ha unes poques d’aquestes
diferències que la societat estigmatitza, mirant d’apartar de l’ordre moral, simbòlic
i material els seus portadors. Portadors que, en la majoria dels casos, presenten
ja de partida situacions de desavantatge en el repartiment desigual de recursos
econòmics i culturals. La seva diferència és assenyalada, s’institucionalitza els
seus cossos i les seves vides, es moralitza sobre els seus atributs i se’ls aboca
encara més a experimentar situacions de dificultat per participar en els espais on
la societat pot proveir-los dels béns socials fonamentals.
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Els portadors de diferència, els desviats de la norma, són el que avui, emprant
ja un llenguatge diferent però que en part respon a les mateixes lògiques,
anomenem persones en situacions d’exclusió social.

1.3 L’exclusió social

Les societats tendeixen a conformar-se generant un espai de desviació, anormalitat,
invisibilitat i/o estigmatització. Una alteritat, un espai per als assenyalats com a
altres que són representats com a pertorbadors de l’ordre social. Aquests són qui
marquen els límits i les fronteres que permeten als sistemes socials pensar-se a si
mateixos, reproduir-se i legitimar els seus ordres i el seu funcionament.

Aquesta alteritat es genera a partir de sistemes de classificació social i desigualtats
en el repartiment de recursos materials, econòmics i culturals. Els primers atribu-
eixen, en l’ordre simbòlic, propietats estigmatitzadores a determinats individus i
grups socials que provoquen situacions de desavantatge que es veuen agreujades
pel desigual repartiment de recursos.

El concepte d’exclusió social, com es pot entendre, va molt més enllà del concepte
tradicional de pobresa. La privació de determinats béns materials i econòmics
és un factor fonamental, encara avui central, per entendre-la. Però existeix una
multiplicitat de fenòmens no estrictament lligats a la disponibilitat de recursos
econòmics que determinen avui les múltiples situacions d’exclusió social que es
poden descriure.

1.3.1 Més enllà del concepte de pobresa. Noves pobreses

Abans de l’emergència del concepte d’exclusió social, els estudis sobre els
fenòmens de la pobresa i la desviació social constituïen les principals aportacions
per entendre el camp de les desigualtats i els desavantatges socials. Pel que
fa a l’estudi de la pobresa, cal fer aquí alguns apunts per assenyalar les seves
limitacions a l’hora d’entendre l’exclusió social.

La pobresa s’entén des dels estudis clàssics com la manca de recursos
econòmics o la privació de béns materials (Programa de les Nacions Unides
per al Desenvolupament, PNUD).

Aquestes privacions són al mateix temps causa i conseqüència d’altres tipus de
privacions en molts diversos ordres. La no-disponibilitat de recursos econòmics
pot provocar que les persones afectades experimentin dificultats d’accés a molts
altres tipus de béns socials, béns relacionats amb la salut i l’atenció sociosanitària,
amb l’educació, l’habitatge, la cultura... És per aquest motiu que si bé l’exclusió
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La pobresa relativa

La mesura de la pobresa relativa
pot ser problemàtica. Es pot

donar la situació que, mesurant
la pobresa relativa, una persona

que visqui en un estat pobre
pugui tenir un lloc en la
distribució d’ingressos

corresponent a una classe alta.
No obstant això, aquesta mateixa

persona podria ser considerada
pobre en una societat rica on el

llindar de renda mitjana del 60%
sigui molt més alt. I això sense
entrar a valorar, en cap dels dos
casos, si és o no capaç de cobrir

les seves necessitats bàsiques
amb la renda de què disposa.

social transcendeix la dimensió econòmica, aquesta ocupa encara un espai de
centralitat en la seva anàlisi.

Cal distingir entre el que es coneix com a pobresa absoluta, pobresa relativa
i pobresa subjectiva. La pobresa absoluta es refereix a aquelles situacions en
les quals no es poden satisfer un mínims vitals per a la subsistència. La pobresa
relativa és aquella situació en què les persones no poden accedir a un nivell de
vida econòmic mínimament adequat al marc territorial on viuen. La pobresa
subjectiva es pot definir com la percepció que les persones tenen de la seva situació
econòmica d’acord a si aquesta els permet satisfer les seves necessitats personals.

Pel que fa a la pobresa relativa, es defineix recollint dades sobre els ingressos
de les unitats familiars i establint un llindar de renda disponible. D’acord amb
el barem emprat per l’Eurostat (Oficina Europea d’Estadística) i moltes altres
organitzacions, es considera en situació de pobresa relativa aquelles persones que
viuen en unitats familiars que disposen d’uns ingressos inferiors al 60% de la
mitjana de l’Estat on es viu.

En tot cas, i atès que és molt més difícil mesurar les privacions reals de les
persones, els estudis de pobresa relativa, basats en els ingressos de les unitat
familiars, poden donar una imatge aproximada del fenomen de la pobresa.

A la figura 1.13 es pot observar, amb les darreres dades disponibles de 2012, quin
és l’impacte del risc de pobresa a Catalunya, a l’Estat Espanyol i al conjunt de
països de la zona euro.
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Figura 1.13. Taxa de risc de probresa abans i després de transferències socials segons gènere.
Catalunya, Espanya i zona euro

Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat i Eurostat.

Com es pot observar, les taxes de risc de pobresa parlen de valors que se situen al
voltant del 25% del conjunt de la població amb variacions significatives d’acord
amb el gènere. Les dones tendeixen a patir situacions de risc de pobresa d’una
forma més acusada que els homes, i també s’observa com si bé les dades relatives
a Catalunya són inferiors que per al conjunt de l’Estat, continuen trobant-se
significativament per sobre de les que ofereixen països del nostre entorn europeu.

Un altre aspecte molt significatiu és el fet d’analitzar l’impacte que determinades
polítiques redistributives i de protecció social dels estats tenen a l’hora de reduir
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els nivells de pobresa. Al bloc inferior del quadre es troben les dades de risc de
pobresa abans de transferències socials, és a dir, el conjunt de persones que es
trobarien en situació de risc de pobresa si no fos perquè els estats proveeixen de
mesures de protecció vinculades a rendes com, per exemple, pensions de jubilació,
viduïtat o discapacitat, o l’accés a una renda mínima d’inserció. Si s’observa el
cas de Catalunya, abans de rebre aquestes transferències o prestacions per part
de l’Estat un 27,1% de la població es trobaria en risc de situació de pobresa. Si
es considera quantes persones en queden després d’aplicar aquestes polítiques de
protecció social, el percentatge es redueix fins al 20,1%.

Les administracions tenen un paper determinant a l’hora d’atendre les
situacions de pobresa redistribuint els recursos econòmics i garantint
determinades rendes a alguns col·lectius, tot i que, com també es pot
observar, l’abast de les seves polítiques redistributives i de protecció social
és encara molt limitat.

Un altre aspecte a tenir en compte a l’hora d’analitzar el fenomen de la pobresa
és la mesura de la desigualtat. Les societats que presenten una distribució
de recursos econòmics més desigual tendeixen a generar majors problemes de
pobresa i de cohesió social.

No hi ha prou que una societat en el seu conjunt disposi de recursos suficients , i
potser tan important o més és el fet que els distribueixi de manera equitativa. Hi
ha diversos indicadors per mesurar el grau de desigualtat en el repartiment dels
recursos, com per exemple el coeficient Gini o la comparació entre els recursos
disponibles de les persones amb majors rendes i els de les menys riques. La figura
1.14 torna a comparar Catalunya, l’Estat i els països de l’entorn europeu d’acord
amb la relació existent entre el 20% de la població amb més recursos i el 20% amb
menys.
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Figura 1.14. Desigualtat de renda entre el 20% de la població amb més recursos i el 20% amb menys
recursos a Catalunya, Espanya i la zona euro (2007-2012)

Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat i Eurostat.

Com es pot veure a la figura, a Catalunya, el 2007, el 20% de la població amb
més recursos disposava de 4,7 vegades més renda que el 20% de la població més
pobre. Aquesta dada és molt similar a la desigualtat que s’observa en països de
l’entorn europeu (4,8), i significativament més baixa que la del conjunt de l’Estat
(5,5). És interessant analitzar també com el desfermament entre els anys 2007
i 2008 de la crisi economicofinancera global ha provocat que progressivament
augmentés la desigualtat de recursos entre les classes més i menys afavorides,
assenyalant clarament quins segments de la població han patit i pateixen més els
ajustos que aquesta crisi està provocant i com determinats segments de la població
experimenten en aquest context una major concentració dels recursos. Aquest
fenomen d’augment de la desigualtat és comú a tots els països, si bé cal remarcar
que és molt més accentuat a Catalunya i a l’Estat. En el cas català observem que
la desigualtat de recursos entre el 20% més ric de la població i el 20% més pobre
ha experimentat un creixement del 4,7 al 6,5 entre els anys 2007 i 2012.

La centralitat que ocupa encara la pobresa en les nostres societats com a factor
explicatiu de l’exclusió és, com s’ha comentat, evident. No obstant això, des
dels estudis dels fenòmens socials cada vegada més es parla de la necessitat de
focalitzar l’atenció en altres processos. És per aquest motiu que avui s’empra
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també el concepte de noves pobreses per referir-se a fenòmens socials d’exclusió
i situacions de desavantatge que no tenen per què presentar entre els seus factors
explicatius qüestions relacionades amb les limitacions de renda.

Les noves pobreses tenen molt a veure amb altres transformacions socials
profundes que les nostres societats experimenten les darreres dècades,
transformacions lligades a l’augment de situacions de precarietat i manca de
seguretat, canvis en els models de família, del mercat de treball i del conjunt
de l’esfera productiva, la progressiva atomització de les relacions socials, i
la desaparició o transformació d’ancoratges comunitaris fonamentals. Totes
aquestes transformacions contribueixen a l’emergència del que es coneix
com a noves figures de l’exclusió social.

Com molt bé assenyala García Roca, “la exclusión es la radicalización de la
pobreza, es la pobreza allí donde ésta se convierte en desgarro personal, en
desafiliación colectiva y ruptura cultural”(1995:50).

1.3.2 La situació d’exclusió. Ruptures i privacions

Per tot el que s’ha comentat, es pot veure com les figures de l’exclusió social
van molt més enllà de situacions de pobresa entesa com a manca de recursos
econòmics.

D’acord amb Tezanos, es pot definir les persones en situació d’exclusió
com “aquellas personas que se encuentran fuera de las oportunidades
vitales que definen la conquista de una ciudadanía plena” (2001:138). Les
condicions que fan possible l’exercici d’aquesta ciutadania plena no tenen
per què dependre sempre de la situació econòmica. Existeixen molts altres
factors que la determinen.

Una de les formes d’aproximar-se a l’exclusió social és analitzar els fenòmens
de privació que experimenten les persones, atès que les persones en situació
d’exclusió social no tan sols es veuen privades de recursos econòmics.

L’exclusió social comporta privació, desavantatge i dificultats d’accés a tot
un seguit de béns socials i culturals (salut, habitatge, educació...). També
pot suposar la privació del reconeixement social i la incapacitat d’exercici
dels drets que els haurien de permetre satisfer les seves necessitats bàsiques
i facilitar la seva promoció personal i social.
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Com ja s’ha assenyalat, les nostres societats han experimentat moltes transformaci-
ons en el seu funcionament i la seva fisonomia que han provocat que les situacions
de vulnerabilitat social es multipliquin i abastin dimensions molt diverses. Entre
aquestes transformacions podríem citar les següents:

• Canvis i diversificació dels models familiars

• Canvis i precarització del mercat de treball

• Reducció de l’estat del benestar i mercantilització de serveis

• Globalització econòmica

• Envelliment de la població

• Augment i redireccionament dels fluxos migratoris

• Individualització de les relacions i pèrdua d’espais comunitaris

• Democratització del risc

Una forma d’analitzar l’impacte d’aquestes transformacions en les persones
és a partir de l’estudi del que s’anomenen les trajectòries de vida, que
es poden definir com la seqüència completa d’esdeveniments vitals que se
succeeixen al llarg de la vida d’una persona.

En un esquema clàssic, les persones passaven d’una etapa d’infància i formació a
una altra on trobaven en el mercat de treball una estabilitat relativa que els garantia
l’accés a una renda en molts casos suficient per formar una família, establir-se en
una residència i, arribat el moment, jubilar-se.

En els darrers anys, cada vegada més les fases de formació s’allarguen i s’entra i se
surt del sistema educatiu. El mercat de treball no ofereix estabilitat i les persones
acostumen a entrar i sortir-ne diverses vegades al llarg de la seva trajectòria laboral,
experimentant períodes de desocupació o inactivitat. Les famílies i els llocs de
residència en el transcurs de la vida de les persones també es van diversificant,
fruit de canvis socials que transformen les estructures familiars i de la necessitat
de mobilitat a la qual el mercat laboral obliga. A la figura ?? es pot veure aquest
contrast.
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Figura 1.15. Models de trajectòria de vida clàssic i actual

Aquests dos models de trajectòries de vida que es troben representats a la figura
14 reflecteixen alguns dels canvis que s’han comentat. Dècades enrere, allò més
habitual —i que d’alguna manera esdevenia normatiu socialment— era mantenir
una seqüència vital molt més uniforme que avui dia. Actualment s’observa una
tendència que fa que els individus experimentin diversos moments de ruptura
en les seves trajectòries de vida. En el quadre superior es pot observar com és
d’habitual que les persones les experimentin en les seves trajectòries de vida en
els àmbits laboral, formatiu, residencial i familiar.

La noció de ruptura (disruptions) és una de les claus per entendre els
processos d’exclusió social. Ruptures en les trajectòries laborals, familiars,
formatives o residencials i de veïnatge que poden provocar que les persones
travessin situacions en què els seus recursos socials, econòmics, familiars i
de suport es vegin transformats, fet que pot conduir-los a experimentar en
l’àmbit subjectiu moments d’inseguretat i vulnerabilitat.

La relació entre aquests moments de ruptura i el fenomen de l’exclusió social
és evident. Cal que les persones desenvolupin processos de resiliència que
els permetin fer front a aquestes situacions i superar els escenaris que aquestes
ruptures suposen. Des de la integració social i des dels serveis de protecció
social és fonamental generar mecanismes per acompanyar les persones en aquells
moments en els quals experimenten aquest tipus de ruptures.

1.3.3 Dimensions i tipologies d’exclusió social

Altres aspectes que cal considerar en relació amb l’exclusió social tenen a veure
amb els diversos graus que aquesta pot presentar, o també amb les dimensions que
són presents en les situacions que la caracteritzen.
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En primer lloc, és important destacar la tipologia a la qual al·ludeix Robert Castel
(2004:64-66) per referir-se als tres graus o formes que històricament ha tingut
l’exclusió social:

• Exclusió com a sostracció completa de la comunitat. Aquest tipus d’exclu-
sió radical pot produir-se en forma de deportació, desterrament o extermini
(matança).

• Exclusió social com a reclusió, amb el recurs de la construcció d’espais
tancats en el si de la comunitat, espais que acostumen a estar ubicats a
la mateixa comunitat però que garanteixen certa impermeabilitat, fet que
permet mantenir els individus allunyats simbòlicament i físicament de la
participació en la societat (manicomis, presons, centres d’internament, etc.).

• L’exclusió com a assenyalament i atribució d’un estatut especial a certes
poblacions (alteritat). En aquest cas, potser el més habitual. Les persones
excloses són assenyalades de manera que se’ls permet viure en la comunitat
però d’una forma en què romanen privats de determinat reconeixement
social i d’alguns dels drets que els haurien de permetre gaudir d’una
participació social completa.

En la figura 1.16 es poden veure aquestes tres tipologies d’exclusió social. En
alguns casos es pot produir la sostracció dels individus o grups apartant-los
de la comunitat. Com a exemple d’aquesta tipologia d’exclusió es pot pensar
en el desterrament al qual eren sotmesos alguns ciutadans en la Grècia clàssica
o l’holocaust jueu i l’extermini sistemàtic del poble gitano i de persones amb
discapacitat durant el règim nazi.

Figura 1.16. Representació de les formes d’exclusió social

En altres ocasions es pot produir la reclusió de les persones excloses, que té
lloc dins de la comunitat. Tot i que, com es pot veure representat amb el
triangle dibuixat amb línia continua, es tracta d’un espai tancat que impedeix la
participació en la comunitat dels individus exclosos. Exemples d’aquest tipus es
poden trobar molts. En els països occidentals han proliferat des de mitjan segle
XVIII fins avui tot tipus d’institucions amb algun règim de reclusió. Per citar
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només alguns exemples es pot pensar en el cas de l’internament massiu de menors
no acompanyats de principis del segle XX o novament en la creació de guetos dins
de les ciutats ocupades per l’Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial.

Finalment, es pot veure com es poden donar processos d’atribució d’alteritat en
què les persones són assenyalades i d’alguna manera veuen les seves possibilitats
de participació social minvades. Aquest tipus d’exclusió, en les societats actuals
la més recurrent, també trobaria multitud d’exemples. Es podria pensar en la
discriminació que rep el poble gitano a la major part dels països europeus o
l’estigma que recau en moltes persones que es troben afectades pel VIH.

Un altre aspecte determinant per caracteritzar l’exclusió social té a veure amb les
tres dimensions que es veuen implicades: estructural, relacional i subjectiva. Les
situacions d’exclusió suposarien, d’acord amb autors com ara Carmen Bel Adell
(2002), una triple ruptura. Es comentaran aquestes tres dimensions adaptant la
visió que ens dóna aquest autora.

La primera de les dimensions, l’estructural, té a veure amb alguns dels processos
que ja s’han descrit. L’entorn i el funcionament social generen desigualtats que
provoquen inestabilitats i pèrdues que es tradueixen recurrentment en situacions
de ruptura per a les persones. Aquesta dimensió estructural té a veure també amb
les transformacions en el funcionament del sistema socioeconòmic i cultural que
porten autors com Bauman (2002) a parlar del fet que ens trobem davant una
fase de modernitat líquida. Una modernitat en què la solidesa de determinades
estructures i espais que conferien seguretat als individus van desapareixent i
transformant-se progressivament.

La dimensió relacional té a veure, en aquest cas, amb els vincles que les persones
estableixen. Actualment s’assisteix a nombroses fragmentacions del teixit social,
i institucions com l’escola, la feina, el sindicat o la fàbrica, la família extensa o el
barri, per posar-ne només alguns exemples, ja no constitueixen espais on establir
una sòlida xarxa relacional. Aquestes xarxes no tan sols ofereixen a les persones
una vinculació i un sentiment de pertinença, sinó que també són espais des d’on
generar mecanismes de reciprocitat i de suport mutu o plataformes des de les quals
defensar interessos i lluitar per assolir determinats drets. És per aquest motiu
que es parla de desafiliació, d’una atomització de les relacions socials i d’una
progressiva individualització a les nostres societats.

Per altra banda, cal remarcar que bona part d’aquestes argumentacions són prèvies
a l’emergència i al recent ús massiu de les xarxes socials associades a les noves
tecnologies. Les formes de relacionar-se i establir mecanismes de reconeixement
mutu, suport i solidaritat entre persones ja no es resolen en els espais tradicionals.
Potser més que desaparèixer i conduir-nos a una irremissible atomització social,
estem assistint a una transformació de canals, formes i espais d’afiliació social.
Una transformació que, per altra banda, ens pot situar davant de noves formes de
vulnerabilitat social: les de les persones que per motius diversos no accedeixen
encara a aquestes noves tecnologies.

Finalment, una darrera dimensió de l’exclusió social es pot situar en l’àmbit
subjectiu. Aquesta revesteix també gran importància per entendre l’exclusió
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i per orientar l’acció dels integradors socials. Les situacions de pèrdua, les
privacions, les dificultats per cobrir necessitats bàsiques, l’estigmatització, viure
situacions de discriminació recurrents... Tots aquests escenaris repercuteixen de
forma evident en els subjectes que els pateixen i sovint es tradueixen en estats de
baixa autoestima, pèrdua de confiança i/o capacitat per establir relacions socials,
afectacions en la salut física i mental i un estat de desànim que reflecteix la manca
d’esperança per poder satisfer les aspiracions personals.

És fonamental que des de l’acompanyament que es fa des de la integració
social es tinguin presents les afectacions d’aquesta dimensió subjectiva. És
fonamental treballar per a la motivació, la restitució de l’autoestima i la
confiança, i cercant la implicació i la coresponsabilitat dels subjectes amb
els seus processos d’inclusió.

Dimensions de l’exclusió

Es pot pensar en un exemple on contrastar el pes i la interrelació que mantenen aquestes
tres dimensions en les situacions d’exclusió. Es veurà també com ens pot ajudar a analitzar
causes i conseqüències possibles d’una situació d’exclusió social. Es pot pensar en el cas
d’un obrer de la mineria del carbó que perd la feina. Hi ha aspectes a nivell estructural
que podem trobar relacionats. En primer lloc, l’escassa demanda de carbó en les nostres
economies, que provoca que la indústria hagi de rebre subvencions estatals per competir
amb altres fonts energètiques. Per altra banda, la progressiva precarització del mercat de
treball i la reconversió industrial.

A nivell social també es poden analitzar aspectes relacionats, com per exemple la pèrdua
de força dels sindicats locals com a eines al servei de la defensa dels interessos dels
treballadors del sector. A nivell subjectiu es poden analitzar altres aspectes i afectacions,
com ara fins a quin punt aquesta ruptura ha pogut afectar a la persona: si, per exemple, té
expectatives de trobar una altra feina, si presenta problemes de motivació o confiança, etc.

En tot cas, cal sempre tenir presents, mirar d’analitzar i distingir aquestes tres
dimensions de l’exclusió social per comprendre i poder acompanyar les persones
en els seus processos d’inclusió social.

1.3.4 L’exclusió social i les seves característiques

D’acord amb tot el que s’ha comentat, l’exclusió social és un procés complex que
respon a una multiplicitat de factors i que té conseqüències en àmbits socials molt
diferents. És evident que per aquests motius no és fàcil definir-la d’una forma clara
i definitiva. Alguns autors han ofert definicions del concepte d’exclusió social
que ens permeten aproximar-nos de manera interessant a la seva comprensió. Una
definició que considerem completa i que permet recollir molts dels aspectes fins
aquí comentats seria la següent:

L’exclusió social es defineix com una situació concreta fruit d’un procés dinàmic
d’acumulació, superposició i/o combinació de diversos factors de desavantatge o
vulnerabilitat social que poden afectar persones o grups, i que generen una situació
d’impossibilitat o dificultat intensa d’accedir als mecanismes de desenvolupament personal
i d’inserció sociocomunitària i als sistemes preestablerts de protecció social.

Per comprendre més en
profunditat molts dels
aspectes relacionats amb
l’exclusió social es
recomana la següent
lectura: Subirats, J. (dir.)
(2004). Pobreza y exclusión
social. Un análisis de la
realidad española y
europea. Barcelona:
Fundació la Caixa.
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Un exemple que ens pot
permetre aclarir el caràcter

acumulatiu de l’exclusió
social pot ser el següent:

una malaltia greu
sobrevinguda pot provocar
la pèrdua d’una feina, que
pot conduir a la pèrdua de

l’accés a una renda suficient.
Aquesta manca d’ingressos
pot provocar una situació de
desnonament, i aquesta pot,

al seu torn, generar una
tensió en les relacions

socials i familiars.

Subirats, J. (dir.) (2004). Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y

europea. Barcelona: Fundación la Caixa (pàg. 19)

Per comentar aquesta definició es presentaran també algunes de les característi-
ques que es destaquen de l’exclusió social:

• Multifactorial

• Dinàmica i processual

• Estructural

• Acumulativa

• Construïda

• Polititzable

És multifactorial perquè gairebé sempre es troben diversos factors —i no un de
sol— que la generen. És dinàmica perquè, al seu torn, les causes socials que es
troben a la seva base poden ser noves o canviants. És processual perquè es tracta
d’un procés, no un estat; les persones no són excloses, es troben en situacions o
processos d’exclusió, situacions i processos que són reversibles. És estructural,
ja que, com s’ha comentat, el mateix funcionament de les societats i els sistemes
econòmics la generen. És acumulativa perquè les privacions o els desavantatges
en un àmbit concret que pateixen les persones poden ràpidament provocar nous
desavantatges en altres àmbits i acumular-se. És construïda perquè, com s’ha
comentat, les situacions d’exclusió ho són sempre relatives a un determinat entorn
social, i tots els entorns socials són construccions històriques que poden modificar-
se. Finalment, és polititzable perquè, com també s’ha comentat, determinats
grups poden servir-se de l’exclusió social i dels seus mecanismes per legitimar
les seves posicions i pràctiques de poder.

Un cop caracteritzada l’exclusió social, s’ha de concloure que aquesta ocupa un
lloc central i estructural en les nostres societats, lluny de ser un fenomen natural
i inevitable i lluny de constituir, per a les persones que s’hi troben immerses, un
factor que les manté alienes a la societat.

A més, per les situacions de canvis socials que s’han comentat, l’exclusió o, si més
no, el risc d’experimentar-la s’ha anat estenent cada cop més pel conjunt dels grups
socials. En aquest sentit, autors com Beck (1998) parlen de democratització del
risc per referir-se justament a aquests processos de transformació que fan que la
vulnerabilitat social ja no sigui patrimoni exclusiu de determinats grups marginals.
Les possibilitats d’experimentar processos de ruptura i privacions són cada vegada
més plausibles per a la majoria de les persones.

Robert Castel (2004) aporta una darrera anàlisi per comprendre de quina forma
vulnerabilitat i exclusió s’incardinen en el cos social recollint aquesta caracterís-
tica processual i reversible de la qual parlàvem. D’acord amb aquest autor, els
subjectes poden transitar tres zones socials al llarg de la seva vida:
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• Zona d’integració: caracteritzada per una situació relativament estable, amb
accés a renda i mercat de treball i unes relacions socials i de suport sòlides.

• Zona de vulnerabilitat: caracteritzada per situacions de precarietat, en
l’àmbit de la feina, la renda, la salut i les relacions socials i familiars.

• Zona d’exclusió social: caracteritzada per la dificultat manifesta de parti-
cipació social en un o diversos àmbits fonamentals, com ara estar inserit
en el mercat de treball, gaudir d’una renda suficient, tenir un estat de salut
acceptable i un accés a recursos sanitaris, disposar d’una xarxa de relacions
socials, familiars i afectives suficients, etc.

D’acord amb tots aquests elements, es podrien representar els processos d’exclusió
i vulnerabilitat socials de la següent forma (figura 1.17 i figura 1.18).

Figura 1.17. Esquemes de representació de l’exclusió
social

Figura 1.18. Esquemes de representació de l’exclusió
social
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A la figura s’observa el primer dels diagrames que s’havia fet servir per representar
l’exclusió social. Diagrama que, per altra banda, coincideix molt amb l’imaginari
que situa l’exclusió social com quelcom apartat de la societat. Contrastant amb
aquesta representació, que cal considerar poc encertada, s’observa com la situació
d’exclusió social ocupa un espai central en la societat. Es pot veure també com
bona part de la societat es pot situar en escenaris de vulnerabilitat social.

Cal recordar que el caràcter processual de les situacions d’exclusió social provoca
que cap d’aquestes tres situacions hagin de ser estàtiques. Les persones poden
transitar d’una situació a una altra, passant de la integració a la vulnerabilitat i
d’aquesta a l’exclusió, així com també poden transitar per aquests processos a la
inversa, de l’exclusió a la integració.

Un cop completat aquest recorregut, que permet analitzar, comprendre i caracterit-
zar els processos d’exclusió social i els factors i condicionants que la determinen,
es disposa ja d’una imatge prou completa d’aquesta. No obstant això, cal encara
reflexionar sobre algunes qüestions importants. Tots aquests mecanismes descrits
són els que provoquen les situacions d’exclusió social, però falta encara determinar
de quina forma es propicien els processos contraris, els d’inclusió social.
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2. Àmbits d’inclusió social. Fonaments bàsics del treball
d’integració social

En aquest apartat es presentaran els múltiples factors que cal tenir presents en els
processos d’inclusió social. El treball d’integració ha de saber posar l’accent en els
recursos i oportunitats que poden facilitar la millora de la situació de les persones
amb qui es treballa. Cal comprendre els processos d’exclusió i d’inclusió social
com quelcom dinàmic que transcorre en molts diversos àmbits de la vida de les
persones.

2.1 Espais i sistemes d’inclusió social

Entendre quins són els espais que possibiliten la inclusió social de les persones
resulta clau per al treball com a integradors. Cal ara, en clau positiva, observar el
procés contrari: el d’inclusió.

Es poden reconèixer tres sistemes fonamentals facilitadors de la inclusió de les
persones:

• Sistemes formals. Aquests correspondrien a la iniciativa pública, l’acció
de l’Estat i les administracions a partir de polítiques socials i la provisió
de mecanismes de protecció social (pensions, sistemes d’educació i salut,
serveis socials...).

• Sistemes organitzats. Les associacions, les fundacions i obres socials o
altres estructures organitzades d’iniciativa privada de l’àmbit de la societat
civil. En les societats europees, ateneus obrers, sindicats, iniciatives de
mutualitat vinculades a oficis o al món de l’empresa o l’Església han tingut
un paper fonamental.

• Sistemes naturals. Representen els sistemes que ofereixen identitat, pro-
tecció i suport a les persones i que es troben estretament vinculats al seu
entorn vital i subjectiu més immediat. La família, fonamentalment, i les
relacions estretes d’afiliació entre grups d’iguals o les relacions de veïnatge
en són exemples.

Tots aquests sistemes poden facilitar la inclusió social de les persones oferint
recursos i suport en moments de privació o ruptura.

Una altra forma similar d’aproximar-se als processos d’inclusió porta a caracte-
ritzar els espais que la fan possible. Per fer-ho presentarem el següent esquema
novament seguint les pautes de Castel i autors com Subirats, vinculats a l’IGOP
(Institut de Govern i Polítiques Públiques).

L’IGOP (Institut de Govern i
Polítiques Públiques) és una
de les institucions
vinculades al món
universitari i a la recerca
que ha estudiat amb més
profunditat els fenòmens de
l’exclusió i la inclusió social.
És una referència a nivell
internacional en aquests
àmbits i en estudis
relacionats amb el treball
comunitari, les polítiques
socials i la participació
ciutadana:
http://igop.uab.cat/.
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D’acord amb la figura 2.1, es poden descriure tres espais, interconnectats a les
nostres societats, on les persones poden participar i on es resolen els seus processos
d’inclusió.

Figura 2.1. Espais d’inclusió social

Adaptació de Subirats, J. (dir.) (2004). Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea.
Barcelona: Fundación “La Caixa”

Es pot veure, per una banda, com el treball esdevé un espai clau d’inclusió, atès
que en les nostres societats ocupa un espai central i privilegiat. Tan bon punt
s’organitzen, fan que el treball sigui la principal o, si més no, la via d’accés a
una renda més comuna. D’igual forma, el treball continua avui molt vinculat a
nocions simbòliques i marques d’estatus. L’èxit o el prestigi professional es troba
molt lligat a l’èxit i al prestigi personal.

Per altra banda, i de forma similar a com es comentava en el paràgraf anterior,
l’Estat pot encarregar-se d’establir un ordenament jurídic i econòmic que faciliti
aquests processos i que minimitzi els efectes que el sistema de mercat genera
en la distribució desigual dels recursos. Tanmateix, pot proveir la ciutadania
de sistemes complexos de protecció social. En els casos més comuns a les
nostres societats, sistemes públics de sanitat i educació i sistemes de pensions
que garanteixin l’accés a una renda. Altres polítiques vinculades a l’habitatge,
la regulació del mercat de treball, la conciliació familiar i laboral i les polítiques
d’igualtat, l’atenció a la dependència, entre d’altres, poden tenir també un paper
determinant com a mecanismes per facilitar la inclusió social.

Igualment, l’*Estat és l’encarregat d’establir els principis i drets socials fona-
mentals, i és el responsable de vetllar pel seu compliment. Tanmateix, i no
menys important, és qui s’encarrega de determinar quins subjectes i en quines
condicions poden rebre la condició de ciutadania (o nacionalitat), condició que
determina clarament poder exercir o no determinats drets socials o poder accedir
a determinades proteccions. És evident que molts dels principis i drets consagrats
als nostres ordenaments jurídics no troben un desenvolupament suficient en les
polítiques dels Estats moderns. Els sistemes de protecció social són en molts
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casos insuficients, però no es pot negar en cap cas que constitueixen, poc o molt,
mecanismes d’inclusió social.

Finalment, trobem que la comunitat és novament un espai clau d’inclusió social.
En aquest cas, sota aquest paraigua ens referim al conjunt de relacions afectives
i familiars que els individus estableixen, i també als grups organitzats que es
constitueixen per a la defensa o promoció dels seus interessos. Tots aquests
espais són espais d’afiliació on l’individu pot trobar xarxes de suport, sentiment de
pertinença, reforç de la seva identitat i afectivitat. La clau per a la participació dels
individus en aquestes xarxes és la seva capacitat de reciprocitat, és a dir, que siguin
capaços d’establir relacions entre iguals basades en el respecte i el reconeixement
mutu, la col·laboració i l’equitat.

2.2 Àmbits d’inclusió social

És moment de reflexionar sobre quins àmbits funcionals concrets es poden
identificar com els escenaris on la inclusió social de les persones es pot fer
operativa. Aquests àmbits corresponen als espais socials bàsics on discorre la vida
de les persones i on la seva participació social, major o menor, amb avantatges o
desavantatges, es pot acabar traduint en situacions d’inclusió o exclusió social. En
la figura 2.2 es poden observar.

Figura 2.2. Àmbits d’inclusió, vulnerabilitat i exclusió social

Com es pot veure, a la figura 2.1 s’ha afegit a l’esquema presentat en la figura 1.15
sobre la relació existent entre inclusió, vulnerabilitat i exclusió social, vuit àmbits

Vegeu la figura 1.15 en
l’apartat “Conceptes
fonamentals dels
processos d’exclusió i
inclusió social”.
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on aquests processos es resolen o posen de manifest. Cal insistir en el fet que
les persones no són excloses, sinó que es troben en situació d’exclusió. Aquest
caràcter processual implica que qualsevol persona pugui trobar-se en diferents
situacions (inclusió, vulnerabilitat, exclusió) al llarg de la seva vida per a qualsevol
dels àmbits. Una situació d’exclusió social, per exemple, a nivell residencial, pot
ser transitòria sempre que la persona i el sistema social on aquesta viu siguin
capaços de mobilitzar els recursos necessaris per solucionar-la.

Els vuit àmbits d’inclusió/exclusió que tot seguit es passa a descriure són una
adaptació dels àmbits d’exclusió social descrits per molts autors i utilitzats com
a elements d’anàlisi en molts estudis especialitzats de referència (Foessa, IGOP,
Comissió Europea...). Es presentaran oferint també algunes claus per a entendre
les possibles situacions o factors d’exclusió social que a cadascuns d’ells es
poden produir. Es citaran també algunes de les accions que des de l’àmbit de
la intervenció social es poden realitzar i alguns plantejaments i iniciatives socials
actuals que són interessants per reflexionar sobre el paper que pot tenir la societat
civil organitzada en la generació d’entorns socials o econòmics més inclusius o
en la facilitació de processos d’inclusió.

2.2.1 Àmbit econòmic

El primer dels àmbits on es desenvolupa la vida social de les persones i que,
com s’ha comentant, ocupa un lloc privilegiat, és l’econòmic. Bona part dels
béns, productes i serveis socials es troben a les nostres societats mediatitzats per
l’economia de mercat.

Disposar o no d’una renda suficient o de capital econòmic és determinant de cara
a l’obtenció de molts productes, la satisfacció de necessitats bàsiques o l’accés a
determinats serveis. Naturalment, alguns serveis bàsics com la salut o l’educació
encara són en major o menor mesura proveïts de manera pública, però no sempre
en condicions que garanteixin la universalitat d’accés a aquests serveis ni l’equitat.
El que és cert és que s’assisteix a una tendència evident de retrocés dels models
d’estat de benestar que tradicionalment els han garantit (reducció de la cartera de
serveis, fórmules de copagament, augment de taxes, insuficiència de parc públic
d’habitatge, privatització de la gestió dels serveis, etc.). Tot plegat provoca que el
mercat guanyi terreny com a encarregat de proveir la ciutadania d’aquest servei en
detriment, molt sovint, de l’àmbit públic, i establint sovint mecanismes allunyats
de principis com la universalitat i la gratuïtat dels serveis. Fet que, naturalment,
pot provocar que les rendes més baixes no puguin accedir-hi.

La centralitat d’aquest àmbit d’inclusió fa que una posició de desavantatge a nivell
econòmic es tradueixi amb facilitat en situacions de desavantatge acumulatiu
en altres terrenys. No disposar de renda suficient pot provocar no poder pagar
un lloguer, no poder fer front al pagament de subministraments bàsics com la
llum o l’aigua, no disposar de recursos suficients per portar una dieta saludable,
dificultar l’accés a béns culturals, educatius o formatius, no poder participar en
algunes activitats que poden ampliar la nostra xarxa relacional o enfortir les nostres
relacions socials, etc.



Context de la intervenció social 51 Marc de la intervenció social

Algunes dels factors de risc d’exclusió vinculats a l’àmbit econòmic que cal
destacar serien els següents:

• Pobresa econòmica

• Dificultats financeres

• Impossibilitat d’accés a crèdit

• Dependència d’aportacions familiars

• Dependència de prestacions socials

• No-accés a prestacions socials i sistemes de protecció de renda

En aquest sentit, el treball d’inclusió social ha d’orientar-se cap a l’articulació de
polítiques que facilitin l’accés a una renda suficient a les persones. El sistema
públic de pensions i altres programes de garantia social proveeixen de renda
determinats col·lectius (gent gran, persones amb cert grau de discapacitat, rendes
mínimes d’inserció, etc.). Però aquestes no cobreixen totes les situacions i
col·lectius que poden veure’s afectats experimentant indisponibilitat de renda. En
alguns casos, ni tan sols el cobrament d’algunes d’aquestes prestacions és suficient
per garantir als seus beneficiaris la cobertura de les necessitats fonamentals i
l’accés a béns bàsics.

També cal aprofitar per mencionar algunes propostes que, formulades des de llocs
diversos, es plantegen com a resposta a les situacions d’exclusió econòmica que
gairebé es poden considerar sistèmiques i plenament arrelades en la lògica de
les modernes economies de mercat. S’han de destacar propostes vinculades a
l’establiment d’una renda bàsica de ciutadania. Aquestes propostes consideren
que els estats haurien de proveir de manera universal tots els seus ciutadans
d’una prestació econòmica equivalent al llindar mínim de pobresa o salari mínim
interprofessional. D’aquesta manera, les persones tindrien, fins i tot en situació
d’invalidesa o atur, garantit l’accés als béns més fonamentals.

També són d’interès plantejaments teòrics recents com els promoguts per l’e-
conomista austríac Christian Felber, qui proposa restablir el funcionament del
nostre model econòmic partint del concepte del bé comú. D’acord amb aquestes
propostes, el nostre sistema econòmic hauria de passar a privilegiar una lògica
basada en aquelles iniciatives que mostrin un major benefici social en lloc
d’aquelles que ofereixen un major benefici financer. En una línia en alguns
sentits similar es poden trobar sistemes com la banca cívica o ètica o algunes
cooperatives de crèdit.

Altres iniciatives que cal destacar breument són algunes accions lligades a micro-
crèdits, que sovint són destinats a dones amb família a càrrec i/o i persones que no
tenen en molts casos accés al sistema financer. Aquests microcrèdits han permès
arreu del món donar suport a moltes famílies en situació d’exclusió econòmica.
Finalment, ens agradaria mencionar experiències de consum col·laboratiu i els
Local Exchange Trading Systems (LETS). Aquests sistemes locals d’intercanvi
comprenen iniciatives tan interessants com les xarxes d’intercanvi, els bancs
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del temps o algunes monedes socials. Totes elles permeten establir mecanismes
d’intercanvi entre persones no necessàriament mediatitzats per la presència de
diners de curs legal. Les persones intercanvien temps, serveis, productes i
coneixements, cadascú d’acord amb els seus interessos i capacitats, tot fomentant
l’establiment de fortes xarxes de suport i relacions socials.

Per aprofundir en les iniciatives vinculades a l’àmbit econòmic es recomana visitar els
següents webs:

• Xarxa de renda bàsica: www.redrentabasica.org.

• Web amb informació sobre economia del bé comú: economia-del-bien-comun.org/es.

• Per aprofundir en el desplegament de les monedes socials es recomana veure el següent
documental: Documentos TV - Monedas de cambio.

2.2.2 Àmbit del treball

El treball esdevé un altre espai fonamental de desenvolupament de les persones,
clau per a la seva inclusió social. L’àmbit del treball ha vingut experimentant
en les darreres dècades fenòmens acumulatius de diversificació, desregulació i
liberalització, modernització, tecnologització i deslocalització de la producció,
desindustrialització de regions, processos de reconversió industrial, emergència
societat del coneixement, globalització dels mercats i de la distribució... Tots
aquests processos l’han transformat i en molts casos han contribuït a la seva
precarització, que es manifesta en situacions cada vegada més recurrents de
vulnerabilitat social associada al treball.

Cal insistir també en el fet que el treball està associat en les nostres societats a la
identitat i al prestigi social. L’èxit professional acostuma sovint a lligar-se a l’èxit
personal, i l’àmbit del treball suposa per a les persones un espai de reconeixement
i de potenciació de les relacions socials. No poder accedir al mercat de treball
o fer-ho en condicions de desavantatge o en ocupacions sobre les quals pesen
certs estigmes pot afectar la identitat social de les persones. A més, cal tenir
present que la participació en el mercat de treball determina també tenir dret a
altres prestacions de tipus contributiu que poden ser fonamentals en moments de
les trajectòries vitals de les persones (atur, invalidesa, jubilació...).

Cal distingir, primerament, entre factors d’exclusió social vinculats al món del
treball que responen o bé a la seva manca o bé a les condicions en què el treball es
duu a terme. Ens trobem davant de transformacions socials que dificulten l’accés
al mercat de treball, l’atur sistèmic, l’atur juvenil, l’atur femení, l’atur de persones
majors de 45 anys, la discontinuïtat d’accés i l’estacionalitat... Totes elles situen
les persones que la pateixen en risc d’exclusió social.

Per altra banda, cal considerar també aquelles situacions en què disposar d’un
treball genera en si mateix condicions de vulnerabilitat social. Les condicions
de jornada, de remuneració, d’estabilitat, de salut, de protecció i seguretat poden
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ser factors de vulnerabilitat social. Igualment, s’observa com encara avui el fet
de ser dona suposa diversos desavantatges, el més evident dels quals és el que fa
referència a la remuneració, fins i tot en situacions en què es fa el mateix tipus
d’ocupació i amb les mateixes responsabilitats. Aquest fenomen, que es coneix
amb el nom d’escletxa salarial, marca la distància que les nostres societats encara
han de recórrer per assolir una igualtat real entre homes i dones. D’igual forma, les
trajectòries professionals de moltes dones es troben sovint amb el que s’anomena
sostre de cristall. Aquest sostre simbòlic dificulta l’accés a posicions de poder i
responsabilitat professional pel fet de ser dona.

Un altre fenomen creixent en l’àmbit del treball és el dels anomenats working
poors (literalment, ‘treballadors pobres’), persones que tot i treballar no reben in-
gressos suficients per satisfer les seves necessitats personals i familiars. Igualment
pot conduir a situacions de vulnerabilitat social dedicar-se a activitats socialment
estigmatitzades, com per exemple el treball sexual.

Aquests són alguns dels factors que poden generar vulnerabilitat social:

• Treball estigmatitzat

• Treball en condicions penibles (salubritat, morbiditat laboral, sinistralitat,
manca de períodes de descans...)

• Desocupació

• Subocupació (mercat de treball submergit, jornades parcials no voluntàries,
pluriocupació no voluntària...)

• Infraocupació (treballs d’una qualificació inferior en relació amb la de les
persones que els desenvolupen)

• Treball discontinu i estacional

• Persones amb baixa qualificació laboral

• Mobbing laboral

• Desavantatges associats al gènere (sostres de cristall, escletxa salarial, etc.)

• Working poor

• Incapacitat de treballar (invalidesa, persones en situació administrativa
irregular...)

El treball d’inclusió social en aquest àmbit tracta de facilitar l’accés al mercat de
treball de les persones i la millora de la seva ocupabilitat. Els diversos programes
i dispositius d’inserció sociolaboral treballen aspectes com ara la motivació, les
habilitats socials i comunicatives, els CV, les entrevistes de feina, la definició
d’objectius professionals, l’acompanyament en la recerca fent servir diversos
canals (presencial, cercadors de feina, ETT, networking...), la formació reglada
i ocupacional, els programes de reciclatge professional, la recerca en sectors
econòmics emergents, la tramitació de prestacions o l’obtenció d’acreditacions
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i certificats de professionalitat. La presència d’integradors socials en aquest tipus
d’accions d’inclusió en l’àmbit laboral és cada vegada major.

Un darrer apunt interessant referent a les relacions econòmiques i el treball és
el pes creixent que guanyen a les nostres societats les iniciatives de l’economia
social. En un escenari com el que hem descrit de precarització de les condicions
de treball i liberalització econòmica, aquestes iniciatives generen nous escenaris
d’inclusió que d’una forma encara humil poden invertir aquesta tendència: funda-
cions, associacions, cooperatives d’iniciativa social, mutualitats, empreses d’in-
serció, centres especials de treball... Moltes desenvolupen activitats directament
vinculades a finalitats socials, i d’altres, com associacions i cooperatives, tenen
formes d’organització horitzontal i democràtica que coresponsabilitzen els seus
socis i treballadors en la presa de decisions. La seva presència en el nostre escenari
socioeconòmic ofereix oportunitats d’inclusió a moltes persones, així com també
suposen per a molts integradors socials un dels seus camps preferents d’ocupació.

A l’Estat es poden trobar 50.000 empreses i entitats d’economia social i cooperativa. El seu
pes en el funcionament socioeconòmic és molt notable, i arriben a representar un 10% del
PIB.

Es recomana visitar:

• Web de la Confederació Empresarial Espanyola d’Economia Social: www.cepes.es

• Web de l’Observatori d’Economia Social: www.observatorioeconomiasocial.es

• Web del Departament d’Empresa i Ocupació dedicat a l’economia cooperativa: Web del
Departament d’Empresa i Ocupació

2.2.3 Àmbit de la salut i de la cura

L’àmbit de la salut i de la cura és un altre dels àmbits d’inclusió fonamentals.
Gaudir d’un bon estat de salut no és només clau en si mateix per al benestar de les
persones i la seva inclusió social. Com ja s’ha assenyalat, els processos d’exclusió
social presenten una dimensió subjectiva que afecta les persones que els pateixen.
Experimentar situacions de vulnerabilitat en qualsevol àmbit pot conduir-les a
situacions que comprometin també el seu capital de salut. L’exclusió social té
caràcter acumulatiu, i la presència d’una situació d’exclusió en qualsevol àmbit
pot desencadenar l’acumulació d’altres factors en àmbits diversos. La salut és
potser l’àmbit que presenta el caràcter acumulatiu més acusat dels descrits.

Justament per aquest motiu cal entendre bé de què parlem quan parlem de salut.
No és només l’absència de malestars o signes de malaltia, sinó que és quelcom
molt més ric i complex. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ens ofereix
una definició que, si bé compta ja amb alguns anys, encara ens ofereix un bon
marc per a la seva comprensió.

“La salut és un estat de complet benestar físic, mental i social” (OMS, 1946).
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Atès que la salut depèn de diversos nivells, cal considerar tot un seguit de
condicionats que poden afectar-la.

D’acord amb el que es pot observar en la figura 2.3, cal, doncs, comprendre la salut
com un estat de benestar a diversos nivells. El nivell de salut física, el mental i el
social. Són tan importants aspectes de tipus genètic o constitucional com el fet de
mantenir determinats estils de vida. Igualment, observem que l’edat o el gènere
són, al seu torn, condicionants fonamentals, com també ho són disposar de xarxes
i espais sociocomunitaris d’afiliació i suport, les condicions de treball, l’entorn
mediambiental i la seguretat alimentària, disposar o no d’un sistema de salut
avançat, poder accedir als seus serveis, el nivell d’instrucció o altres condicionants
socials i polítics.

Figura 2.3. Model de condicionants de la salut

Adaptació de l’agència de Salut Pública de Barcelona de Dahligren i Whitehead

Allà on aquests condicionats són favorables, la salut tendeix a ser present i les
persones són capaces de portar una vida satisfactòria, cobrint les seves necessitats i
accedint als espais de promoció personal i social. Quan les persones experimenten
dificultats o situacions de desavantatge en qualsevol dels tres nivells, físic, mental
o social, la salut se’n ressent i les persones es poden trobar en situacions de
vulnerabilitat o exclusió social.

Cal agrupar també en aquest àmbit tot el que té a veure amb el que es coneix com
a cura. Alguns autors ens poden oferir les següents definicions.

Los cuidados son una necesidad multidimensional de todas las personas en todos los
momentos del ciclo vital, aunque en distintos grados, dimensiones y formas. Constituyen
la necesidad más básica y cotidiana que permiten la sostenibilidad de la vida.

Izquierdo, M. J. (2004). Del sexismo y la mercantilización del cuidado a su socialización:

hacia una política democrática del cuidado, Congreso internacional SARE 2003,

EMAKUNDE, Vitoria-Gasteiz (pàg. 6)

El “trabajo” de cuidar incluye atención personal e instrumental, vigilancia y
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acompañamiento, cuidados sanitarios y la gestión y relación con los servicios sanitarios.
Cuidar también implica dar apoyo emocional y social. En definitiva, cuidar significa
“encargarse de” las personas a las que se cuida.

García Calvente, M. et al. (2004).”El sistema informal de cuidados en clave de desigualdad”,

Gaceta Sanitaria V18, supl. 1, Barcelona (pàg. 134)

Com s’ha comentat, les persones necessiten treballar, accedir a una renda, disposar
d’un habitatge, relacionar-se i ser reconeguts... però també necessiten tenir cura
de si mateixes i dels altres. Molt sovint no disposen de la plena autonomia que
els permet tenir cura d’elles mateixes, de forma molt particular en la infantesa, en
moments de malaltia o quan s’endinsen en la vellesa.

La família ha estat l’espai més habitual encarregat de proveir la cura i
l’atenció en les nostres societats, tasca que de forma molt predominant
ha estat duta a terme per les dones. Això ha provocat situacions de
desavantatges evidents com la que es coneix com doble jornada (a la feina i
a la llar).

Els espais socials de la cura s’han anat també transformant en les darrers dècades.
L’envelliment de la població, el canvi en les estructures familiars, la creixent
incorporació de les dones de tota classe social al mercat de treball formal i la
mobilitat residencial, entre d’altres, són factors que condicionen les necessitats
de cura de les nostres societats, fent emergir noves situacions de vulnerabilitat i
conciliació a les quals cal donar resposta.

Aquests són alguns dels factors que poden provocar l’exclusió social de les
persones en els àmbits de la salut i la cura:

• Situacions de dependència i falta d’autonomia personal

• Manca de xarxes familiars, de suport, afiliació i reconeixement

• Dobles jornades

• Maltractament físic, social o psicològic

• Drogodependències

• Addiccions

• Malalties greus, cròniques o degeneratives

• Discapacitats

• Malalties mentals

• Malalties o accidents amb seqüeles que afecten l’autonomia i/o generen
estigmatització

• Manca d’accés a recursos sociosanitaris

• Entorns mediambientals degradats o insalubres
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Avui les societats del nostre entorn s’han dotat d’algunes institucions i serveis per
atendre la salut de les persones i facilitar la cura d’aquelles que ho necessiten. Cal
destacar els programes de salut pública i comunitària que ofereixen programes de
prevenció de les malalties i promoció d’hàbits saludables. La prevenció de les
drogodependències, l’educació en salut sexual i reproductiva, la promoció d’un
model de vida actiu o programes de millora o conservació mediambiental són
fonamentals.

A nivell assistencial també es troben diversos recursos que atenen la salut i
les necessitats de cura de les persones. En són alguns exemples els hospitals,
els centres d’atenció primària, els centres i serveis relacionats amb la infància
i l’atenció de persones amb algun tipus de discapacitat o malaltia mental, els
programes d’atenció a la drogodependència, els centres de dia, els habitatges
dotacionals o les residències per a la gent gran.

Aquests espais són en molts casos insuficients per cobrir el global de necessitats
de salut i cura que les persones de la nostra societat requereixen. Les persones que
pateixen una situació de malaltia, que no poden accedir als serveis sociosanitaris o
que no gaudeixen d’aquesta autonomia i no disposen d’un espai on cobrir les seves
necessitats de cura i atenció fonamental es poden veure en situacions d’exclusió o
de vulnerabilitat social.

Algunes iniciatives socials que caldria destacar en aquest àmbit són els programes
d’usos del temps, les polítiques de conciliació, els EBAS o les cooperatives
integrals de salut. Els programes d’usos del temps tracten d’analitzar com les
persones distribuïm el nostre temps, sensibilitzar sobre les necessitats de cura
i repartiment de les tasques i promoure hàbits saludables. Fomenten accions
relacionades amb el gènere i orientades a un repartiment equitatiu de responsa-
bilitats, projectes de promoció de les xarxes de suport i relacionals als barris i de
sensibilització perquè les empreses fomentin una adequada conciliació entre vida
familiar, laboral i social.

Les polítiques de conciliació i igualtat també treballen des de l’àmbit jurídic i
administratiu per fomentar accions que facilitin la conciliació laboral i familiar.
Atès que la regulació de les condicions de treball depenen de l’Administració,
és especialment important legislar de manera que jornades, permisos, serveis i
prestacions facilitin la conciliació entre temps de cura i temps de treball. Els
EBA (equips de base associativa) són iniciatives organitzades per a la gestió
d’equipaments de salut i atenció primària que funcionen de forma autogestionada,
participativa i democràtica a càrrec del mateix personal del centre. Aquests són
en la seva majoria sostinguts amb fons públics. Com sabem, el model de salut
pública avança, no sense certs perills, cap a un model de minvant finançament
públic i de gestió privada o empresarial. Aquests centren aposten per un model de
gestió associativa.

Finalment, ens agradaria destacar les cooperatives integrals de salut, que fun-
cionen novament de manera participativa i democràtica amb professionals que
ofereixen diversos serveis de salut. Destaquen també per oferir serveis d’atenció
a la salut convencionals i sovint d’altres no prestats a la cartera de serveis pública.
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Si es vol aprofundir en les iniciatives alternatives relacionades amb l’àmbit de la salut i la
cura recomanem visitar els següents webs:

• Web de l’Ajuntament de Barcelona sobre usos del temps: http://w110.bcn.cat/portal/
site/UsosDelTemps

• Web del Departament de Governació de la Generalitat sobre polítiques de conciliació i igualtat:
http://goo.gl/U7b7pG

• Web de l’associació d’Equips Base d’Atenció Primària: http://www.aceba.cat/ca

• Web de Salut de la Cooperativa Integral Catalana: http://salut.cooperativa.cat/es

2.2.4 Àmbit educatiu i formatiu

Una altre espai fonamental per a la inclusió de les persones és l’àmbit educatiu i
formatiu, que ofereix a les persones competències per al seu desenvolupament
social que es tradueixen en un seguit d’oportunitats de promoció personal en
diversos àmbits. El nivell d’instrucció acostuma a ser un indicador clau. A major
nivell d’instrucció es tendeix a assolir majors nivells de renda, majors nivells de
promoció professional, un millor estat de salut, etc.

Es pot afirmar que disposar d’un bon capital educatiu i formatiu es troba també
relacionat amb una menor vulnerabilitat a nivell residencial. Per altra banda, pot
predisposar a adquirir determinats hàbits que salvaguarden la salut de les persones
o a reduir l’exposició a determinats factors que hi poden incidir negativament.
Tanmateix, afavoreix l’accés a una renda suficient i a la participació en espais
socials i de decisió.

En la figura 2.4 es pot observar la relació existent entre nivell d’instrucció i renda.



Context de la intervenció social 59 Marc de la intervenció social

Figura 2.4. Nivell de renda segons estudis finalitzats. Catalunya i Espanya, 2007

Elaboració pròpia a partir de dades d’Idescat i Enquesta de Condicions de Vida (INE)

Per altra banda, és cert que les taxes d’analfabetisme han anat disminuint progres-
sivament en les nostres societats, fruit de, i cal destacar-ho, la universalització dels
sistemes públics d’educació. No obstant això, i en paral·lel, el mercat de treball
exigeix cada vegada més coneixements professionals i competències específiques.

Les noves societats del coneixement i el procés de desindustrialització
provoquen que les activitats intensives a nivell de treball tinguin cada vegada
menys pes en les nostres economies. Les necessitats de mà d’obra qualificada
augmenten i es diversifiquen, i aquesta situació motiva la necessitat que les
persones no tan sols tinguin una formació mínima, sinó que sovint han de
continuar formant-se més enllà dels nivells d’educació públics i obligatoris
per poder accedir amb unes mínimes garanties al mercat de treball.

Cal destacar també que l’ús d’Internet es generalitza fins al punt de ser un aspecte
clau en les nostres societats i en el funcionament de les empreses i l’economia.
Aquest és sovint un requisit imprescindible per accedir a molts llocs de treball. Les
persones han de poder accedir a les noves tecnologies, i si no és així poden trobar-
se en clara situació de desavantatge, fora d’un espai de circulació d’informació i
de creació de valor econòmic.
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Un dels principals indicadors per mesurar la inclusió educativa són les taxes
d’abandonament i fracàs escolar. Es poden observar algunes dades en aquesta
matèria referides a l’Estat espanyol i la UE.

Com es pot veure a la figura 2.5 i figura 2.6, els fenòmens d’abandonament o
fracàs escolar presenten encara taxes molt elevades. Tot i que la crisi econòmica
ha provocat la seva reducció, es pot observar que tant pel que fa als homes com a
les dones, la mitjana d’abandonament i fracàs escolar espanyola se situa entre 10
i 15 punts per sobre de l’europea en la majoria dels períodes. També es pot veure
com el fenomen de l’abandonament o el fracàs escolar tenen, en aquest cas, major
incidència en el cas dels homes que en el de les dones.

Figura 2.5. Taxa d’abandonament escolar a l’Estat espanyol i a la UE segons gènere
(en percentatge), 2008-2012

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística, INE.
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Figura 2.6. Població jove (20-24 anys) que ha completat el 2n cicle d’ensenyament
obligatori a Espanya i a la UE (28), 2008-2012

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Institut Nacional d’Estadística, INE.

Tanmateix, altres aspectes a tenir present són la relació existent entre nivell de
renda i el nivell d’instrucció. En el quadre superior hem observat la relació inversa.
A major nivell d’instrucció, major renda, però aquest fenomen també es dóna en
l’altra direcció. En general, a major nivell de renda de les unitats familiars augmen-
ten significativament les possibilitats de completar nivells formatius obligatoris
i superiors. Disposar de recursos econòmics suficients permet sovint accedir a
determinats espais de suport escolar i a altres serveis educatius. També té un paper
determinant que l’entorn dels infants valori positivament el fet d’estudiar més enllà
dels nivells obligatoris. Un altre aspecte a considerar és el nivell d’instrucció dels
pares; en general, l’èxit escolar depèn de trobar-se en un entorn familiar que pugui
oferir suport i recursos.

Per altra banda, també cal mencionar fenòmens com els nous fluxos migratoris
a les nostres societats. Aquests generen un nou escenari on moltes persones es
veuen amb una barrera lingüística a l’hora de trobar feina, relacionar-se, parti-
cipar, accedir a diversos serveis o completar nivells educatius. Aquesta situació
requereix de la provisió de recursos públics o privats que facilitin l’aprenentatge
d’aquestes persones de les llengües vehiculars de les nostres societats i que adaptin
els centres educatius a la diversitat lingüística i cultural existent.

Com ja s’ha assenyalat, en les nostres societats el nivell i el tipus d’instrucció té
molt a veure amb la identitat social i el prestigi personal. Són molts els factors
que poden condicionar les situacions de vulnerabilitat de les persones en aquest
àmbit, i com a principals es poden destacar els següents:
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• Analfabetisme o baix nivell educatiu

• Abandonament escolar

• Desescolarització per pressions econòmiques o familiars

• Entorn social i familiar desfavorable

• Baix nivell de renda

• Fracàs escolar

• Bullying escolar

• No accés als sistemes educatius

• No accés a serveis de formació o reciclatge professional

• Desconeixement o incapacitat d’ús de les noves tecnologies de la informació
(escletxa digital)

• Desconeixement o coneixement deficient de les llengües vehiculars de la
societat on es viu. Barreres lingüístiques

L’acció social en aquest àmbit passa per la provisió i l’enfortiment dels sistemes
públics d’educació, dotant-los de recursos suficients per fer front a les situacions i
necessitats específiques d’infants i persones (necessitats educatives especials per
a infants i persones amb diversitat funcional, en situacions de vulnerabilitat o risc
social i familiar, sense coneixement de la llengua, etc.). La xarxa de centres de
formació d’adults o els recursos de formació ocupacional són claus també per
afavorir la inclusió de les persones.

Algunes perspectives que mereixen ser comentades en aquest àmbit són
l’educació inclusiva, la coeducació, l’educació lliure i altres corrents de la
nova pedagogia. També són d’interès algunes metodologies educatives que
faciliten la integració social com les comunitats d’aprenentatge o els projectes
d’aprenentatge servei. Totes elles treballen educant en valors d’igualtat i respecte
a la diferència, facilitant la inclusió de les persones, adaptant-se a les necessitats
d’aquestes i fomentant la seva participació en l’entorn.

Per aprofundir en algunes de les iniciatives en l’àmbit educatiu descrites recomanem els
següents recursos:

• Web del Departament d’Ensenyament sobre Educació Inclusiva: http://goo.gl/u4JcPK

• Web XTEC sobre coeducació: http://www.xtec.cat/web/projectes/
coeducacio

• Web sobre educació lliure: http://www.educaciolliure.org

• Web XTEC sobre comunitats d’aprenentatge: http://www.xtec.cat/web/projectes/
comunitats

• Web sobre aprenentatge servei: http://www.aprenentatgeservei.org
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2.2.5 Àmbit de justícia i ciutadania

Un altre espai on es resolen les possibilitats d’inclusió de les persones és el de la
justícia i la ciutadania. Des de l’Administració de justícia es proveeix de mesures
que regulen la nostra convivència, la resolució dels conflictes, la protecció dels
menors o les mesures de privació de llibertat de les persones. És la instància on,
per altra banda, es resolen legalment situacions de reclamacions de drets.

És fonamental que l’Administració de justícia pugui actuar de manera proactiva i
independent per garantir la tutela dels drets socials. Garantir l’accés universal
al sistema de justícia de les persones pot ser també determinant per protegir les
persones d’escenaris de vulneració dels seus drets. Novament, i arran de recents
reformes, aquest accés ha patit restriccions evidents. El dret a la justícia gratuïta
s’ha transformat i ha establert unes noves condicions i taxes que podrien provocar
que moltes persones amb baixes rendes puguin veure-se’n privades.

Per altra banda, el sistema de justícia té un paper fonamental pel que fa al sistema
de protecció de menors. Tanmateix, i d’una forma no exempta de problemàtiques,
s’encarrega de l’administració de certs espais de reclusió presents a les nostre
societats, responent a necessitats socials diferents (tutela menors, ordre social
i seguretat ciutadana, regulació dels fluxos migratoris...). Aquestes institucions
presenten diversos graus de reclusió i de permeabilitat. Entre elles podem trobar
centres de menors, centres penitenciaris o centres d’internament d’estrangers
(CIE).

Aquestes institucions tenen un paper determinant en el tractament de les persones
en situacions de vulnerabilitat o exclusió social. Poden exercir una funció de
tutela de drets i reinserció social de les persones o, al contrari, contribuir al
seu allunyament i a la cronificació de la seva situació de desavantatge. Poden
institucionalitzar i estigmatitzar les persones o treballar pel foment de la seva
autonomia i el seu retorn i participació als espais fonamentals de promoció social.

Un altre aspecte d’aquest àmbit d’especial incidència en la inclusió de les persones
té a veure amb els drets i la condició de ciutadania. Tenir la nacionalitat, o
condició de ciutadà d’un país, pot ser determinant a l’hora de veure reconeguts
diversos drets i poder accedir a serveis fonamentals. Els nostres estats legislen en
aquesta matèria fonamentalment a partir de les lleis d’estrangeria, que defineixen
en quines condicions les persones poden tenir la condició de nacionals d’un país
i en quines altres la seva residència al país es considera legal.

Arran d’aquestes lleis, les persones que es defineixen en situació administrativa
irregular presenten tot un seguit de desavantatges, que es tradueixen en multiplici-
tat de situacions que tenen a veure amb la seva participació en el mercat de treball,
i, en conseqüència, el seu accés a una renda o el dret a rebre prestacions. També
veuen limitades les seves possibilitats d’accedir a determinats serveis públics o a
participar en programes que facilitin la seva inclusió social. Recentment, també,
amb les darreres reformes d’àmbit estatal, poden veure restringits el seus drets a
rebre una atenció sanitària adequada. En tot cas, és evident que les persones que es
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troben en aquesta situació presenten un seguit de desavantatges a diversos àmbits
que els condueixen amb facilitat a situacions de vulnerabilitat i exclusió social.

Alguns dels factors o situacions de desavantatge social que es poden trobar en
aquest àmbit són els següents:

• Persones en situació administrativa irregular o que no tenen reconeguts
alguns dels drets fonamentals

• Persones víctimes de la trata

• Persones que estan o han estat privades de llibertat

• Internament institucional

• Persones extutelades per l’Administració

• Persones de baixa renda que no poden accedir al sistema de justícia

• Menors no acompanyats (MEINA i menors en situació de desemparament)

• Menors en situació de vulnerabilitat familiar (baixos recursos, desestructu-
ració familiar intensa, violència...)

L’acció social en aquest àmbit ha d’esforçar-se a proveir de recursos que garantei-
xin els drets dels menors, garantint la seva protecció, oferint-los una bona educació
en un clima proper i afectiu que afavoreixi el seu desenvolupament i facilitant la
seva transició cap a una vida adulta on participar de forma autònoma i responsable.

Cal també acompanyar aquelles persones que es troben en situacions de vulneració
dels seus drets o que no veuen reconeguda la seva condició de ciutadans. La seva
situació de vulnerabilitat és, com s’ha indicat, multifactorial, motiu pel qual cal
desenvolupar accions de molt diversa índole com, per exemple, l’assessorament
que afavoreixi la regularització de la seva situació, l’accés als serveis socials,
educatius i de salut, formacions de coneixement de l’entorn i cultura del país on
viuen, d’aprenentatge de la llengua, accions que facilitin la seva inclusió en el
mercat de treball o la seva participació en l’entorn comunitari on viuen.

En general, també cal treballar perquè els centres i les institucions penitenciàries
siguin espais reals de reinserció que ofereixin recursos formatius, ocupacionals,
de tractament de malalties i de millora de la salut, de suport i acompanyament
psicològic... Cal també treballar oferint programes que facilitin la seva reinserció
social i laboral en la comunitat, trencant les barreres físiques i simbòliques que
sovint mantenen moltes d’aquestes persones allunyades d’una participació social
plena.

Finalment, en aquest àmbit s’han de destacar algunes iniciatives de gran interès.
En el món de les presons crida especialment l’atenció la implantació testimonial,
però creixent, dels anomenats mòduls terapèutics o UTE (unitats terapèutiques
i educatives). Aquestes treballen a partir de la cerca de la coresponsabilitat de les
mateixes persones que tenen mesures de privació de llibertat i fomenten la seva
reinserció social a partir del treball formatiu, laboral, sociosanitari i terapèutic
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assistit per professionals, i sovint presentant formes d’organització participativa
dels mateixos reclusos que es responsabilitzen del funcionament dels mòduls i
generen estratègies de suport mutu per a la reinserció.

També en l’àmbit de justícia criden l’atenció alguns programes amb una clara ves-
sant educativa i resocialitzadora, com les mesures penals alternatives. Aquestes,
amb una implementació ja notable en l’àmbit de la justícia de menors, procuren la
reinserció de les persones que han comès algun tipus de delicte o falta mitjançant
la restitució del dany sofert i els treballs en benefici de la comunitat, evitant o
disminuint, en alguns casos, sancions administratives o mesures de privació de
llibertat.

En l’àmbit de l’acompanyament a persones que es troben en situació de vulne-
rabilitat a causa de la seva situació administrativa irregular destaquen sobretot
iniciatives dutes a terme per part de les administracions locals i d’organitzacions
de la societat civil. En el cas per exemple de Catalunya destaquen accions que
tenen a veure amb el desplegament, encara poc desenvolupat, de la Llei d’acollida
o dels Plans locals d’acollida o Plans de ciutadania i immigració. Aquests plans
procuren un seguit de mesures per afavorir la inclusió social de persones en aquesta
situació. També en el cas de ciutats com Barcelona, és interessant destacar el paper
que té l’Oficina per a la no Discriminació (OND). Aquesta acompanya persones
que pateixen situacions de discriminació oferint-los assessorament jurídic gratuït
i visibilitzant davant l’Administració i l’opinió pública situacions que d’altra
manera sovint serien invisibilitzades. En aquest sentit, cal destacar també el paper
que a nivell estatal o internacional realitzen organitzacions com SOS Racisme
o Amnistia Internacional, així com moltes altres entitats i associacions que
novament en el cas de Barcelona configuren la xarxa d’acollida.

Alguns recursos d’interès en aquest àmbit:

• Web de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat (DGAIA):
http://goo.gl/fWtdok

• Web del Ministeri de l’Interior sobre mòduls terapèutics (UTE): http:
//www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion/
ProgramasEspecificos/modulosTerapeuticos.html

• Web del Departament de Justícia sobre mesures penals alternatives:

• http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/mesures_penals_alternativ/

• Web del Departament de Benestar Social i Família sobre la Llei d’acollida: http://goo.gl/
Iev13q

• Web de l’Ajuntament de Barcelona sobre acollida: http://www.bcn.cat/
novaciutadania/arees/es/acollida/acollida.html.

• Web de l’Oficina per a la no Discriminació de l’Ajuntament de Barcelona: http://goo.gl/
zXsPmd

• Web de SOS Racisme: http://www.sosracisme.org

• Web d’Amnistia Internacional: https://www.es.amnesty.org/index.php
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2.2.6 Àmbit residencial i mediambiental

Els àmbits residencial i mediambiental constitueixen també dos espais on les
persones poden conèixer situacions de vulnerabilitat social. L’accés a un habitatge
digne és un dret reconegut a la majoria dels nostres ordenaments jurídics. No
obstant això, molts estats no proveeixen de mesures suficients perquè les persones
puguin fer efectiu aquest dret. Molts països, com Espanya, no gaudeixen d’una
oferta prou àmplia d’habitatge públic per garantir l’accés de les persones més
vulnerables, deixant en mans de l’economia de mercat i de la iniciativa privada
la provisió d’un parc d’habitatges suficient, adaptat i accessible econòmicament a
les persones.

És de tots conegut que, en aquest sentit moltes persones es veuen abocades a
situacions de precarietat residencial o, directament, a escenaris d’exclusió lligats
al fet de no disposar d’una llar. En tot cas, és manifest que amplis sectors socials
experimenten dificultats per accedir a aquest bé bàsic. Poder comptar amb un
habitatge que presenti un seguit de condicions suficients d’espai, de salubritat,
de serveis i subministraments i que aquest sigui accessible a nivell funcional i
econòmic és fonamental per a les persones.

Per altra banda, moltes famílies es veuen en situacions en què han de destinar la
major part de la seva renda disponible a l’habitatge. Si bé es pot considerar que
aquestes famílies sí disposen d’un habitatge i que aquest fins i tot pot presentar
condicions suficients, el fet d’haver de satisfer elevades rendes pot provocar
situacions de vulnerabilitat en molts altres àmbits.

L’esforç creixent al qual, en un context com el de crisi actual, han de fer front les
famílies per finançar l’habitatge i els subministraments bàsics es pot veure en la
figura 2.7.
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Figura 2.7. Percentatge de renda disponible de les llars destinat a habitatge i
subministraments

Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE

Aquest àmbit comprèn també situacions que tenen a veure amb l’entorn on es
viu. El territori i l’espai urbà esdevenen factors clau, i disposar d’equipaments i
serveis bàsics i de proximitat és fonamental per facilitar la inclusió de les persones.
És cert que avui coneixem algunes millores molt ostensibles a bona part dels
nostres pobles i ciutats, que han estat llargament reclamades i en alguns casos
finalment conquerides gràcies a l’organització i a la lluita d’associacions veïnals i
al treball d’altres moviments socials. No obstant això, encara hi ha barris i entorns
desafavorits que presenten mancances evidents.

Encara avui observem desigualtats territorials que responen a condicions d’urba-
nització deficient i mancances a nivell d’infraestructures, de serveis i equipaments,
de mobilitat i subministraments. Les persones que viuen en aquests entorns
poden tenir dificultats per accedir a béns i a serveis bàsics, fet que les col·loca
en situacions de vulnerabilitat social.

Tanmateix, s’han de destacar aspectes que tenen a veure amb el fet de viure en
entorns socialment estigmatitzats o en entorns on hi ha presència d’activitats
que d’alguna manera poden condicionar la socialització de les persones. L’estig-
matització de persones o activitats o, en aquest cas, territoris, influeix notablement
sobre la constitució de la identitat social, generant en alguns casos estratègies
adaptatives que poden reforçar els llaços de solidaritat veïnal o, al contrari, conduir
en algunes altres situacions a reproduir fenòmens d’inadaptació social.

Un darrer aspecte que caldria considerar té a veure amb la qualitat mediam-
biental dels entorns. Viure prop d’espais insalubres (abocadors descontrolats,

És interessant destacar el
rebuig social que genera en
alguns territoris el
desenvolupament de certes
activitats. És el que es
coneix com a fenomen
NIMBY (Not in my backyard
[traducció literal: ‘No al pati
de casa meva’]).
En aquest sentit,
recomanem el documental
Mesquita No!:
http:
//www.webislam.
com/videos/
57129-mezquita_
no.html.
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Un exemple interessant de
programes de rehabilitació

integral urbana amb
sensibilitat social i

mediambiental ens
l’ofereixen les intervencions

dutes a terme per la
coneguda com Llei de barris

a Catalunya.

determinades activitats industrials...) o d’equipaments considerats perillosos o
estigmatitzants (centrals nuclears, presons, centres de tractament de drogodepen-
dències) pot suposar també situacions de desavantatge.

Alguns dels factors que en aquest àmbit poden provocar situacions de desavantatge
són els següents:

• Persones en situació de discapacitat o diversitat funcional que viuen en
habitatges o entorns no adaptats

• Mobbing residencial

• No accés a habitatge

• Pèrdua d’habitatge

• Infrahabitatge, habitatge precari o insalubre

• Ocupació informal

• Amuntegament residencial

• Viure en barris o zones estigmatitzades

• Viure en entorns insalubres o amb perillositat mediambiental

• Espais degradats urbanísticament (habitatges, serveis, equipaments i espai
públic)

• No disposar o no poder fer front al pagament de subministraments bàsics.
Pobresa energètica

• Viure en entorns sense dotació d’equipaments i serveis bàsics (urbanització
deficient, manca de serveis socials, de transport i mobilitat adaptada, de
salut i/o educació en l’entorn, dèficits en els subministraments bàsics (aigua,
llum, clavegueram...)

• Persones que disposant de rendes baixes han de destinar la major part dels
seus recursos a l’habitatge

L’acció social en aquests àmbits passa pel desenvolupament de polítiques d’habi-
tatge i mediambientals que facilitin l’accés de les persones a aquest bé fonamental i
garanteixin la sostenibilitat dels entorns, i parcs d’habitatges públics suficients, de
qualitat i accessibles adaptats a les necessitats de col·lectius diversos i per atendre
situacions concretes.

Per altra banda, és fonamental disposar d’allotjaments i programes que puguin
oferir un habitatge a persones sense llar i habitatges de transició a l’autonomia per
a persones que poden travessar moments de dificultat en les seves vides: ruptures
familiars, violència domèstica, accidents o malalties sobrevingudes, discapacitats
i malalties mentals, persones extutelades, etc.

També es fa del tot imprescindible legislar per afavorir que el parc d’habitatge
privat s’adapti a les necessitats de les persones (programes de rehabilitació,
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d’adaptació a la diversitat funcional, preus protegits, ajudes a l’adquisició o
lloguer d’habitatges, etc.).

A nivell d’iniciatives des de la societat civil, i en moltes ocasions també amb
el finançament i el suport públic, moltes fundacions i associacions treballen en
programes que acullen i acompanyen persones en situació de risc social associat
a l’habitatge. En són un exemple la diversa tipologia de pisos tutelats, la xarxa
d’habitatges d’inclusió o la xarxa d’atenció a les persones sense llar en el cas
de Barcelona. Un darrer recurs interessant el trobem en les guies editades per la
Comunitat de Sant Egidi, que permeten trobar recursos per a persones sense llar.

També en aquest àmbit cal destacar iniciatives vinculades al respecte del medi
ambient amb gran poder de transformació social com les anomenades Transition
Towns (pobles en transició). Aquestes aposten per fórmules d’organització social
respectuoses amb el medi ambient fomentant tot un seguit de transformacions a
partir de la participació i la implicació de veïns i administracions.

Algunes de les iniciatives citades poden consultar-se a:

• Informació de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social: http://www.bcn.cat/
barcelonainclusiva/ca/2011/6/xarxa4_presentacio.pdf

• Web de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar de Barcelona: http://www.bcn.cat/
sensellar/es/xquees.php.html.

• Web de la Comunitat de Sant Egidi amb informació sobre els recursos per a persones sense
llar:

• http://www.santegidio.org/index.php?&pageID=228

• Web amb informació sobre el moviment de pobles en transició: http://goo.gl/cBCmFN

• Documental molt recomanable sobre pobles en transició (TVE): http://goo.gl/zT8elI

2.2.7 Àmbit de la cultura, el lleure i l’esport

Altres espais relacionats amb les possibilitats d’inclusió de les persones tenen
a veure amb l’accés, el gaudi i el desenvolupament d’activitats culturals, de
lleure i esportives. És cert que aquestes poden no revestir un caràcter tan
central en fenòmens d’inclusió/exclusió social com altres aspectes relacionats
amb la disponibilitat de renda, la salut o l’habitatge. Però cal considerar que la
participació de les persones en aquests tipus d’espais pot ser fonamental de cara
a ampliar la seva formació, fomentar el seu reconeixement i augmentar les seves
xarxes socials. També de cara a adquirir hàbits, valors i competències de tipus
relacionals i vinculades amb la salut.

Aquests poden ser aspectes clau, especialment certs en les nostres societats, i
poden ser-ho per a totes les persones, però molt significativament per als infants,
les persones amb discapacitat o a la gent gran.

A les societats actuals, per exemple, els sistemes educatius sovint no proveeixen de
suport extraescolar. Accedir a espais de lleure acaba suposant per a alguns infants
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disposar d’un acompanyament imprescindible, del qual pot dependre el seu èxit o
fracàs escolar.

A més, els sistemes educatius sovint estan orientats a l’adquisició d’unes com-
petències curriculars massa vinculades a aspectes cognitius o de coneixement.
Qüestions relacionades amb valors o competències socials sovint no troben un
desenvolupament complet o suficient en els espais de les nostres aules. Aquests
aspectes són també claus per al desenvolupament educatiu integral de les persones.
L’educació en el lleure o la pràctica de determinades activitats esportives pot
suposar en aquest sentit un reforç important. Valors i competències com el
respecte per la diversitat, el treball en equip, l’esforç, l’ interès per la natura, la
higiene personal i la salut, i altres competències no instrumentals, entre d’altres,
poden ser complementades i reforçades des d’espais de lleure i esportius.

El fenomen de la gent gran que viu sola, que té dèficits d’autonomia, o amb baixes
rendes o que presenta un deteriorament evident de les seves xarxes familiars i
relacionals és creixent. Novament en aquest cas, disposar d’espais on fer activitats
i socialitzar-se pot suposar millorar ostensiblement la seva qualitat de vida, sovint
frenant la pèrdua de determinades habilitats cognitives o motores que poden ser
determinants per al manteniment del seu grau d’autonomia.

Alguns factors, doncs, que marquen les possibilitats d’inclusió social de les
persones en aquest àmbit serien els següents:

• No tenir accés a activitats culturals, de lleure o esportives.

• Viure en entorns sense oferta suficient a nivell cultural, de lleure o esportiva
o amb oferta no adaptada.

• No disposar de suficient autonomia per accedir a espais de cultura, lleure i
esport.

Des del camp de l’acció social trobem molts espais, equipaments i iniciatives
vinculades a aquest àmbit. Tots són espais potencials d’ocupació per als integra-
dors socials: casals de gent gran, centres de dia, habitatges dotacionals, centres
oberts, casals infantils i activitats relacionades amb entitats de lleure, centres
ocupacionals, centres especials de treball, clubs socials, biblioteques, centres
cívics...

No poder accedir a aquest tipus de serveis per manca d’oferta, per no disposar
d’autonomia suficient o per barreres econòmiques pot suposar situacions de
desavantatge per a les persones.

Algunes iniciatives interessants en aquest àmbit el constitueixen iniciatives vin-
culades amb el que s’anomena l’envelliment actiu. També mereixen la nostra
atenció alguns models de gestió inclusius que miren de fer accessible a totes les
persones la programació dels equipaments culturals. En destacaríem, per exemple,
el programa Apropa cultura o iniciatives com Artibarri, que consideren l’art i
la cultura un dret, al mateix temps que una eina de sensibilització i transformació
social.
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A nivell de la pràctica de l’esport també trobem moltes entitats que desenvolupen
activitats amb una vessant educativa i inclusiva. També trobem apostes interes-
sants liderades per l’Administració local, com el programa “L’esport inclou”. Una
darrera iniciativa que considerem interessant destacar és el que es coneix com a
model de gestió ciutadana d’equipaments. Aquest model aposta perquè siguin els
mateixos veïns organitzats els qui gestionin els equipaments culturals dels barris,
tot fomentant la participació i l’accés inclusiu de tothom a la seva oferta.

Podeu trobar més informació d’aquestes iniciatives a:

• Web amb informació sobre envelliment actiu: http://goo.gl/ZFCmzA

• Web del programa “Apropa cultura”: http://www.apropacultura.cat

• Web de la xarxa Artibarri: http://artibarriblog.wordpress.com

• Web del programa “L’esport inclou”: http://www.bcn.cat/lesportinclou/ca

• Document amb informació sobre la xarxa de gestió ciutadana d’equipaments:
http://educaciotransformadora.files.wordpress.com/2012/01/
presentacic3b3-pgc-1.pdf

2.2.8 Àmbit relacional i participatiu

Un darrer espai on es resolen les possibilitats d’inclusió de les persones és l’àmbit
relacional i participatiu, que revesteix també una importància crucial, i molt més
en un context com l’actual, on els models de família es diversifiquen i alguns
dels espais de socialització tradicionals es transformen. Disposar o no de xarxes
familiars i socials àmplies i fonamentades en el suport i la reciprocitat és clau per a
les persones. A més, accedir a espais de participació esdevé fonamental per poder
promoure els interessos de les persones i defensar els seus drets.

Pel que fa a les xarxes socials, presenten una diversitat molt àmplia (familiars,
comparatge, grups d’iguals, veïns, comunitats d’interessos o de pràctiques [Wen-
ger, 2001], sindicats, entorns laborals, etc.). Allò que les caracteritza és suposar
per als individus espais d’afecte, reconeixement, identitat i suport. El pes que
tenen les xarxes socials en la inclusió social és determinant.

Que les persones disposin d’un gran capital social, és a dir, que tinguin
xarxes socials àmplies, diverses, dotades d’informació i recursos, amb
vincles afectius i orientades a mecanismes de reciprocitat, és un dels
elements clau per entendre els processos d’inclusió i exclusió social.

D’acord amb autors com Lomnitz o Sluzki, les xarxes socials fan una sèrie
d’aportacions (vegeu la figura 2.8).
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Figura 2.8. Aportacions de les xarxes socials

Elaboració pròpia a partir de Lomnitz (1994) i Sluzki (1996)

És per aquest motiu que la mobilització de l’àmbit relacional de les persones
pot contribuir a resoldre situacions d’exclusió social o vulnerabilitat, tot aportant
recursos, béns, informació, contactes... També, i no menys important, el suport
afectiu que les persones poden necessitar en moments de ruptura en les seves vides
o de privació.

Naturalment, les xarxes socials de les persones són dinàmiques. El capital social
de les persones pot variar significativament al llarg del temps, i en general
els processos de vulnerabilitat o de ruptura requereixen de la mobilització dels
recursos familiars i socials de les persones. Aquestes situacions poden provocar
l’enfortiment o, al contrari, el debilitament de les xarxes socials dels individus.

A partir de l’esquema de la figura 2.9 podem reflexionar sobre el pes que poden
tenir aquests processos.
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Figura 2.9. Representació de casos de xarxes socials dèbils i fortes

Es pot observar com el subjecte A presenta, a l’esquerra, una xarxa social dèbil.
Només manté relacions de reciprocitat i plena confiança amb el subjecte C. Amb
la resta presenta situacions de conflicte (B), de dependència (F) o una relació molt
debilitada (D). Amb E no manté cap tipus de relació. Aquest individu compta
amb molt poc capital social, fet que pot provocar que tingui pocs espais de
reconeixement, suport i confiança i pocs recursos relacionals en cas d’haver de
fer front a situacions de ruptura.

Si s’observa la part dreta de la figura, el subjecte A ha estat capaç d’enfortir les
seves xarxes relacionals resolent la seva situació de conflicte amb B, consolidant
la seva relació amb D, aconseguint superar la situació de dependència amb F
i establint amb E una nova relació. En aquesta segona situació, l’individu pot
comptar amb més recursos per haver de fer front a situacions de vulnerabilitat.

Aquesta representació, que pot correspondre a relacions familiar o d’un altre tipus,
reflecteix com les xarxes relacionals són dinàmiques i la importància que les
persones encertin a desenvolupar-les i mobilitzar-les en aquelles situacions on hi
hagi necessitat.

Un darrer aspecte a comentar en aquest àmbit té a veure amb el terreny de la
participació ciutadana. A la major part de contextos històrics de les nostres
societats no es poden entendre processos de transició democràtica, de conquesta
de llibertats i drets socials, de provisió de serveis públics lligats al benestar o de
transformació dels nostres pobles i ciutats sense la participació dels moviments
socials.

Avui, la crisi de moltes de les nostres institucions i del mateix sistema democràtic
representatiu se’ns fa evident. I aquesta crisi de legitimitat és especialment
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acusada en un escenari de crisi econòmica i financera global i de retirada de l’estat
social que es pot considerar en molts sentits sense precedents.

L’abstenció electoral és creixent i la desafecció per la política, manifesta. La
desconfiança generalitzada en el sistema, les institucions i els partits polítics
provoca que els ciutadans considerin que no tenen capacitat de decisió a l’hora
de resoldre qualsevol dels aspectes fonamentals del funcionament social.

Davant d’aquesta crisi de legitimitat dels nostres sistemes democràtics es parla de
la necessitat d’impulsar noves formes de democràcia que facilitin la participació
de la ciutadania. Conceptes com governança (Rosenau, 1992), democràcia
deliberativa (Habermas, 1992) o democràcia participativa (Bobbio, 1987) arti-
culen propostes per tractar de pensar en formes de participació ciutadana que
transcendeixin les lògiques dominants. L’accés de la ciutadania a espais de presa
de decisions esdevé avui fonamental per revertir aquestes situacions.

En aquest sentit s’ha de destacar el paper que pot tenir l’associacionisme en aquests
processos. Ja ho mereixeria el sol fet de ser un dels espais de treball més habituals
dels integradors i integradores socials. L’associacionisme ha encertat a articular
històricament i a defendre molts dels interessos ciutadans reflectits en diversos
moviments socials.

Una societat que disposa d’un teixit associatiu ric és molt més capaç de
defensar els seus drets, mobilitzar els seus interessos i tractar de fer front als
reptes socials que avui transformen les nostres condicions de vida.

De la seva força i importància en fenòmens d’inclusió social en són un testimoni
molt més que evident la seva capacitat per mobilitzar energia social a través
de projectes i programes. El voluntariat social és avui dia un dels millors i
més preciosos actius de les nostres societats. Gràcies a aquests voluntaris i a
aquestes entitats del tercer sector s’ofereixen recursos, acompanyament i suport
que faciliten la inclusió social de persones en àmbits tan diversos com els que
estem mencionant.

Naturalment, aquesta capacitat associativa també pot manifestar-se de manera
desigual. Determinats grups socials poden tenir una major cultura associativa
o poden disposar de més o millors recursos per organitzar-se i defensar els seus
interessos. Per tots aquests motius, esdevé fonamental que les persones puguin
accedir a espais de participació i presa de decisions.

D’aquesta manera, es pot concloure que el capital relacional i participatiu de
persones i societats és determinant perquè accedeixin a certs nivells de benestar i
de cohesió social.

Alguns dels factors que poden descriure situacions de vulnerabilitat social en
aquest àmbit relacional i participatiu són els següents:

• Disposar d’una xarxa familiar feble o sense recursos (solitud, conflictes
familiars, monoparentalitat...)
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• Violència familiar

• Trencament afectiu i/o familiar

• Abandonament, maltractament o desatenció familiar

• Migracions o mobilitat residencial

• Xarxa relacional feble o sense recursos

• Incapacitat d’establir relacions de reciprocitat

• Rebuig social o estigmatització

• Manca d’autonomia per accedir a espais de socialització

• Manca d’accés o coneixement en l’ús de les noves tecnologies

• No-reconeixement de drets de ciutadania

• Viure en entorns de socialització associats a activitats estigmatitzades o no
legals

• Manca de cultura associativa

• Manca d’espais de participació a l’entorn

• No accés a espais de decisió

L’acció social en aquest terreny relacional i participatiu es resol en el foment
d’espais on les persones puguin trobar-se i relacionar-se. Es pot dir que, de manera
general, qualsevol dels set àmbits abans descrits té una incidència en aspectes
relacionals de les persones. Situacions de vulnerabilitat en qualsevol àmbit poden
fer que les persones hagin de recórrer a la seva xarxa de suport familiar relacional.
Polítiques de conciliació familiar, d’habitatge, d’accés a renda o la dotació de
recursos assistencials o de salut poden afavorir les relacions familiars. Polítiques
relacionades amb la cultura, el lleure o l’esport poden també fer-ho habilitant per
a les persones espais per a la promoció personal i generant ocasions d’augmentar
les seves xarxes socials.

Pel que fa al terreny participatiu trobem nombroses iniciatives, sobretot no
exclusivament en l’àmbit de l’Administració local. En l’àmbit català, per exemple,
podem destacar el Pla Nacional d’associacionisme i voluntariat.

A nivell local es promouen en els darrers anys nombrosos Plans locals de
participació ciutadana, que esdevenen instruments clau per promoure tot un
seguit d’accions que tenen a veure amb la promoció de l’associacionisme i el
finançament de les seves activitats. També suposen la creació de molts espais
de participació ciutadana on es generen mecanismes que permeten a la ciutadania
tenir un paper important en els processos de presa de decisions.
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Cada vegada és més freqüent trobar consells de barri, consells de districte,
de ciutat i consells vinculats a determinats col·lectius (gent gran, infància,
dones, persones immigrades) o a determinats temes (consell d’educació,
de salut, d’esport, etc.). Tots aquells consells esdevenen espais on les
associacions -i la ciutadania a títol individual- poden formar part del
diagnòstic, el disseny, l’execució i l’avaluació de les polítiques públiques.

Altres iniciatives que considerem interessant mencionar a nivell relacional són
alguns projectes que tracten de fomentar la protecció de persones que han perdut
alguns vincles relacionals fonamentals: el Projecte Radars, el projecte Puja’m
Baixa’m o el Servei de Famílies Col·laboradores.

El projecte Radars o el Puja’m Baixam tracten de fomentar les relacions de bon
veïnatge oferint protecció a persones grans que viuen soles i presenten algun
grau de manca d’autonomia. A tal efecte, estableixen xarxes de solidaritat
entre voluntaris, veïns i comerciants per tractar d’oferir suport i ajuda a aquestes
persones en situació de vulnerabilitat.

El Servei de Famílies Col·laboradores es planteja com una xarxa de famílies que
s’ofereixen voluntàriament per acollir un infant que alguna altra família no pot
atendre, oferint un servei de suport i solidaritat interfamiliar i en alguns casos un
primer espai d’acollida per a infants en situació de risc.

A nivell participatiu ens agradaria finalitzar destacant accions com els Plans de
desenvolupament comunitari (PDC) o algunes experiències de pressupostos
participatius. Els Plans de desenvolupament comunitari tracten de dinamitzar la
participació de tots els veïns d’un territori determinat. Ofereixen espais de debat i
participació i creen comissions amb el propòsit de coresponsabilitzar la ciutadania
en la transformació i millora dels seus barris i generen nombrosos projectes socials
i xarxes de solidaritat i suport veïnal.

Finalment, es poden trobar cada vegada més experiències de municipis que
han optat per dissenyar els seus pressupostos anuals establint mecanismes de
diagnòstic de necessitats i selecció de propostes dutes a terme pels mateixos veïns.
És el que es coneix com pressupostos participatius. Potser el cas més conegut
i paradigmàtic el trobem a Porto Alegre, al Brasil. A l’Estat trobem també cada
vegada més municipis que han assajat aquestes fórmules de participació.

Per ampliar el coneixement d’aquests recursos:

• Web del Pla nacional d’associacionisme i voluntariat: http://
planacionalassociacionisme.voluntariat.org

• Web de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona: http://governobert.bcn.
cat/ca/participacio

• Projecte Radars: http://serveisgentgranradars.org/projecte-radars-cms1.
html

• Puja’m Baixam: http://www.tv3.cat/videos/3030770/Pujam-baixam

• Servei de Famílies col·laboradores: http://goo.gl/Qh6udR
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• Web de la Generalitat de Catalunya sobre Plans de desenvolupament comunitari: http://
goo.gl/TLMCKO

• Interessant document sobre municipis amb pressupostos participatius a Catalunya: http:
//goo.gl/sFbCPR

2.3 Eixos de desigualtat social

A tots aquests factors que s’acaben de descriure cal afegir altres elements d’anàlisi
que permeten acabar de perfilar el conjunt de condicionants que poden concórrer
en les situacions d’exclusió social. Diversos autors consideren que la classe
social, el gènere, l’edat i la procedència o l’origen ètnic són eixos transversals
de desigualtat (Renes, 2000; Subirats, 2004).

Amb l’expressió eix de desigualtat es refereixen al fet que són aspectes que
de manera transversal i per a qualsevol dels àmbits reflecteixen situacions de
desigualtat que poden intensificar les situacions de risc o exclusió de les persones.
Ser dona, d’avançada edat, d’origen estranger i de classe treballadora suposa situar-
se en l’estructura social amb un seguit de desavantatges i implica experimentar
en molts casos situacions de desigualtat que poden traduir-se en una major
vulnerabilitat o intensificació dels processos d’exclusió social.

Els eixos de desigualtat social actuen de manera que augmenten les
possibilitats que les persones experimentin situacions de vulnerabilitat o
de desavantatge específics. També poden operar com a condicionants que
dificulten la inclusió de les persones un cop es troben en situació d’exclusió
o vulnerabilitat.

La prova de la seva transversalitat rau en fenòmens recents però suficientment
estudiats i reconeguts com la feminització creixent de la pobresa, l’augment de
persones grans en situació vulnerable o d’infància en situació de risc.

Trobem en qualsevol dels vuit àmbits assenyalats circumstàncies on ser dona pot
suposar un desavantatge o risc específic, especialment en àmbits tan fonamentals
com l’econòmic, el del treball, el residencial o el corresponent a la salut i la cura,
amb riscos i desigualtats específics (escletxa salarial entre homes i dones, dobles
jornades —feina i cura—, triples jornades —treball, cura i activisme social i
polític—, sostres de cristall, etc.). I situacions tan rebutjables com les de les dones
que pateixen situacions de violència de gènere.

Totes aquestes desigualtats que afecten les dones es posen de manifest en nom-
brosos estudis i en la majoria d’indicadors socials i econòmics, i reflecteixen com
la dona, en general, presenta més situacions de desavantatge en la majoria dels
àmbits.

Hem insistit en la centralitat que ocupa el desenvolupament de les persones en els
àmbits econòmics i del treball. En la figura 2.10 es pot observar com les dones

Per reflexionar sobre
aquests eixos de desigualtat
recomanem la següent
lectura:
Parella, S. (2003) Mujer,
inmigrante y trabajadora: la
triple discriminación.
Barcelona: Anthropos.
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experimenten clares situacions de desavantatge en aquests àmbits .

Figura 2.10. Escletxa salarial entre homes i dones a Espanya i a la UE (2008-2011)

Elaboració pròpia a partir de dades d’Eurostat i Instituto de la Mujer

L’escletxa salarial consisteix en la diferència de remuneració que reben les dones
respecte als homes en l’àmbit laboral. Es pot observar a la fig. 24 com, tant a
Espanya com a la resta de la UE les dones perceben pel seu treball remunerat al
voltant d’uns 16-17% menys que els homes.

Tot i que existeixen avenços i conquestes evidents, resta molt camí encara per
recórrer fins a aconseguir una igualtat efectiva entre homes i dones. Vivim en
una societat que s’organitza principalment al voltant del consum, la producció i
el treball remunerat, àmbits comunament associats simbòlicament, en les nostres
cultures, als rols masculins.

Altres treballs, igualment necessaris per al sosteniment del sistema social, com
el de la cura de les persones (infants, gent gran, persones dependents) i la
reproducció són en molts casos externalitzats. Aquesta externalització consisteix,
en aquest cas, en el fet que la societat i el funcionament socioeconòmic no el
reconeixen, no es fan responsables o no assumeixen el cost que suposen. I la major
part d’aquest treball, imprescindible per al sosteniment de la societat i la vida,
recau encara avui en les dones. Dones que veuen sovint el seu treball invisibilitzat,
infravalorat o mancat de qualsevol forma de compensació social, econòmica o
simbòlica.

A les nostres societats, la remuneració, el prestigi i el reconeixement social es
concentra massa sovint en l’esfera productiva, i això malgrat el desplegament
insuficient d’accions i lleis com la de dependència, algunes polítiques familiars
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o altres mesures per a la conciliació.

En general, el treball de cura i reproducció roman encara molt poc
reconegut. I amb ell, una majoria de dones veuen els seus esforços, fets
sovint en condicions poc favorables, invisibilitzats.

Es poden també observar moltes situacions de desavantatge que són experimenta-
des per persones pel fet de ser infants o gent gran pel fet de no gaudir d’autonomia,
de no disposar d’espai de cura i afiliació, o de viure en entorns familiars, educatius
o residencials vulnerables. Els joves també experimenten diverses situacions
de desavantatge que tenen a veure amb la seva estigmatització (Jones, 2012 o
Della’Umbria, 2006), el retrocés d’alguns serveis públics, l’augment de taxes a
l’estudi, les dificultats per accedir al mercat de treball o els elevats costos que
suposa avui emancipar-se de la unitat familiar per endegar un nou projecte de
vida.

D’igual forma succeeix amb les persones amb origen o adscripcions culturals
diverses. Sovint poden veure’s en situacions de no-reconeixement de drets, de
desconeixement de la llengua i de l’entorn o amb dificultats per accedir al mercat
de treball, fet que pot suposar, atès l’efecte acumulatiu descrit, patir situacions de
vulnerabilitat en la resta d’àmbits.

Naturalment també, la classe o estrat social esdevé un altre factor transversal que
articula desigualtats per a qualsevol dels àmbits. Una persona que neix, creix i
viu en famílies i entorns desafavorits pot tendir amb més facilitat a experimentar
dificultats econòmiques, conèixer situacions d’abandonament o fracàs escolar o,
si més no, no disposar de recursos per completar nivells d’instrucció superiors. En
aquesta mateixa línia pot trobar-se amb més facilitat en situacions de desavantatge
pel que fa a la seva salut. Manca d’informació, dèficits alimentaris o inexistència
d’hàbits saludables poden condicionar-ho. A més, amb baix nivell d’instrucció
molt probablement tingui trajectòries professionals més exposades a nivells de
precarietat i períodes d’atur.

També les persones de determinats estrats socials poden tenir dificultats per
accedir a determinats espais de participació o veure’s en situació de vulnerabilitat
residencial. Finalment, cal afegir que és molt més possible que disposi d’un
capital social estretament vinculat a la seva classe social, el lloc de residència
i els àmbits laborals on es mogui. Aquest capital social, si bé pot ser extens
i amb sentiments d’afiliació sincers i profunds, potser no disposa d’un seguit
d’informació, contactes o recursos que poden ser vitals i necessaris, recursos
que segurament aquestes persones poden veure’s en la necessitat de mobilitzar
en determinades situacions de vulnerabilitat que, per tots els motius assenyalats,
poden ser recurrents.

A la proposta d’aquests autors (Renes, 2000; Subirats, 2004) resulta oportú afegir
un cinquè eix de desigualtat: la diversitat funcional. Com ja s’ha assenyalat,
vivim en una societat que pel seu propi funcionament situa en posicions de
desavantatge persones que no presenten determinades aptituds funcionals que
es consideren estandarditzades. Més enllà de possibles estigmatitzacions o
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situacions de rebuig social, patir una discapacitat sensorial, psíquica o física o
una malaltia mental provoca que les persones puguin necessitar de determinades
adaptacions funcionals per desenvolupar-se en alguns àmbits de la seva vida. I
les nostres societats, malgrat haver avançat en alguns aspectes de reconeixement
social, estan encara molt lluny d’estar adaptades.

Es pot considerar que la diversitat funcional constitueix també un eix transversal
de desigualtat social, tan bon punt les persones que la presenten poden conèixer
situacions de desavantatge en qualsevol dels vuit àmbits descrits.

Com s’ha vist, el gènere, la classe social, l’edat, l’origen cultural i la diversitat
funcional són eixos de desigualtat social. En la figura 2.11 es pot observar la
relació entre àmbits d’inclusió, eixos de desigualtat i fenòmens de vulnerabilitat o
exclusió social.

Figura 2.11. Àmbits d’inclusió, vulnerabilitat i exclusió social i eixos de desigualtat

En aquest diagrama es pot veure com els eixos de desigualtat social es poden
representar com a vectors que provoquen una tendència cap a situacions de
vulnerabilitat i exclusió social. D’acord amb el que hem comentat, aquests eixos
presenten un caràcter de transversalitat, i les situacions de desavantatge a les
quals condueixen es poden fer paleses en qualsevol dels àmbits. En definitiva,
el gènere, la classe social, l’edat, l’origen cultural o la diversitat funcional poden
suposar per a les persones una situació de desigualtat afegida. Aquesta desigualtat
pot fer que les persones es trobin amb major facilitat en situacions de risc i que
un cop situades en posicions vulnerables vegin dificultats els seus processos de
participació i inclusió social.
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Les polítiques públiques i el treball d’integració social han de considerar
els eixos i factors de desigualtat, legislant i promovent iniciatives
específiques, generant nous espais i subvertint determinats mecanismes
i dinàmiques que provoquen les situacions de desigualtat i desavantatge
d’aquestes persones. Cal que des del treball d’integració social se les
acompanyi per afavorir la seva participació social plena en qualsevol dels
àmbits.

Un cop caracteritzats els espais i processos d’inclusió i presentats alguns factors
i eixos que expliquen la desigualtat o vulnerabilitat social de les persones, cal
endinsar-se a pensar des de la vessant professional. D’acord amb tot el que s’ha
exposat, de quina forma cal orientar el treball d’integració social?

No correspon a aquest mòdul presentar una anàlisi detallada del conjunt de
tècniques i metodologies que acompanyen el treball de la integració social, però
cal considerar que justament la tasca que les integradores i els integradors es
proposen desenvolupar és facilitar la inclusió social de les persones. Efectivament,
els plantejaments de la integració social han de tenir presents alguns abordatges i
fer servir algunes metodologies que troben justament la seva raó de ser en la natura
dels processos d’inclusió que s’han descrit.

2.4 Àmbit professional de l’acció social

Tots els aspectes i factors vinculats als processos d’inclusió social es relacionen,
com no podia ser d’una altra manera, amb algunes de les claus i orientacions
fonamentals del treball social.

2.4.1 L’acció social professional i els seus fonaments bàsics

Veurem ara algunes de les característiques i els principis fonamentals que orienten
el treball d’integració social, vinculant-los i cercant la seva raó de ser en la natura
dels processos d’inclusió social.

Definició i tipologies d’acció social

En primer lloc resulta del tot necessari definir a què es refereix l’expressió acció
social.

Per acció social cal comprendre aquelles accions que tenen com a objectiu millorar
les condicions de vida de les persones, afavorir els seus processos de participació
i promoció social i reduir les seves situacions de desavantatge.

Aquesta definició, prou àmplia, comprèn al seu torn altres tipus d’accions que
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Es reserva l’ús de
l’expressió intervenció
social per referir-se a

aquells tipus d’acció social
que són principalment

proveïdes i realitzades per
part d’institucions de

l’Administració pública.

són característiques. Naturalment, l’acció social pot ser duta a terme per diversos
actors, fonamentalment per l’Estat i les administracions o per altres entitats orga-
nitzades i de caràcter privat (associacions, fundacions, cooperatives, d’iniciativa
social o altres empreses, obres socials, etc.).

En molts sectors del treball d’inclusió social el paper de l’Estat és d’actor
predominant, però en molts altres és més aviat testimonial. Per aquest motiu s’opta
per parlar d’acció social amb l’objectiu d’incloure aquelles accions dutes a terme
tant des del sector públic com des del privat.

D’acord amb els aspectes que s’han comentat fins aquí, es poden trobar diverses
tipologies d’acció social, i les integradores i els integradors poden trobar-se
desenvolupant tasques d’inclusió social en qualsevol d’aquestes tipologies.

Potser una de les distincions d’accions socials més importats és la que defineix
si les accions tenen un caràcter preventiu, de promoció o de reinserció.
Les accions que presenten un caràcter preventiu tracten de fer desaparèixer o
minimitzar els condicionants i factors de risc d’exclusió de les persones. Les
que consisteixen en accions de promoció cerquen tractar de promoure aquelles
condicions que generen justament l’efecte contrari, la inclusió i la participació
social de les persones. Per posar-ne un exemple, en l’àmbit sociosanitari es es pot
treballar per la prevenció de la malaltia o, al contrari, per la promoció de la salut.

Finalment, les accions que treballen amb caràcter de reinserció cerquen acompa-
nyar persones i col·lectius que ja presenten situacions de vulnerabilitat, facilitant la
seva reinserció o inclusió social o la reducció de danys que de forma acumulativa
poden associar-se a la problemàtica que pateixen.

L’òptica de la prevenció tracta d’evitar o minimitzar riscos d’exclusió abans que
aquests es produeixin. Per la seva banda, cerca fomentar o maximitzar les con-
dicions que afavoreixen la inclusió, també abans que les situacions d’exclusió es
produeixin. L’òptica de la reinserció treballa un cop les situacions de vulnerabilitat
s’han produït i cerca acompanyar les persones en la seva reinserció o inclusió
social.

Prevenció, promoció i reinserció

En un programa de salut pública i comunitària en un barri es poden dur a terme moltes
accions de tipus preventiu, de promoció o de reinserció. Per exemple, pel que fa a
les malalties de transmissió sexual es pot treballar preventivament minimitzant els seus
riscos d’exposició, facilitant informació sobre salut sexual o assistint i oferint recursos en un
entorn segur a persones que es dediquen al treball sexual o que es troben en situacions
de drogodependència.

També es pot promoure la salut de les persones del barri cercant activament que
adquireixin uns hàbits saludables, per exemple organitzant activitats esportives o
passejades populars. Finalment, també es poden dur a terme accions en clau de
reinserció d’aquells col·lectius del barri que presentin ja situacions de vulnerabilitat.
Per exemple, detectant, oferint recursos o establint coordinacions i derivant a recursos
especialitzats les diverses persones grans del barri que tenen problemes de salut mental.

En la figura 2.12 es poden observar aquestes tres tipologies.
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Figura 2.12. Tipologies d’accions socials de prevenció, promoció i reinserció

Es pot veure novament el diagrama (figura 2.12) que representa els vuit àmbits
que hem vist, amb les posicions d’inclusió, vulnerabilitat i exclusió socials
respectives. En aquest cas, i per il·lustrar els processos que s’han exemplificat
en el paràgraf anterior sobre accions vinculades a la salut pública, es destaca amb
línies discontínues l’àmbit de la salut i la cura.

Es poden veure representades tres tipus de fletxes dins d’aquest àmbit, corres-
ponents a tipus d’acció preventiva, de promoció i de reinserció. Com ja s’ha
comentat, les accions de reinserció operen facilitant la inclusió de persones que es
troben ja en situacions de vulnerabilitat o exclusió social. Per la seva banda, les
accions de prevenció treballen tractant de disminuir els factors o condicionants que
poden conduir les persones a situacions de risc. D’alguna manera, miren de frenar
o oferir una barrera a processos d’exclusió, tractant de mantenir les persones en
espais i situacions d’inclusió. Finalment, s’observen les accions de promoció, que
tracten d’afavorir factors d’inclusió, dotant les persones d’hàbits, coneixements,
béns o recursos que facilitin la seva participació social.

El treball dels integradors socials pot desenvolupar-se presentant qualsevol
d’aquests tres caràcters, i de vegades una combinació de diversos. Potser sí
que és molt més habitual que tingui un caràcter de reinserció, treballant ja amb
persones o grups que presenten situacions de risc o d’exclusió social. En tot cas, és
fonamental organitzar accions amb uns caràcters que siguin adequats a la situació
concreta en la qual es troben les persones.
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Diagnòstic i planificació social. El cicle de gestió dels projectes

Els processos d’inclusió social presenten una complexitat de factors que han
de ser analitzats i tinguts en compte abans de planificar qualsevol acció. Al
contrari, es pot tendir a oferir certes solucions estandarditzades que molt sovint
poden no ajustar-se a les necessitats reals de les persones, o que poden no incidir
adequadament sobre el global de factors de desavantatge de cada cas. Resulta,
doncs, fonamental que les integradores i els integradors socials adeqüin les seves
accions al caràcter particular que presenta cada situació.

I això és cert també no tan sols pel que fa a l’atenció de casos particulars. Cal saber
també adequar les orientacions dels projectes i programes a la situació específica
sobre la qual es vol incidir. És una situació, desafortunadament recurrent, que
molts projectes que potser han tingut èxit o impacte en algun territori siguin
replicats en d’altres sense una anàlisi prèvia en profunditat de les característiques
i necessitats del nou escenari.

Els projectes es defineixen, gestionen i resolen segons el que es coneix com cicle
de gestió dels projectes (vegeu la figura 2.13).

Figura 2.13. El cicle de gestió dels projectes

És fonamental que els projectes es formulin a partir d’un bon diagnòstic de les
necessitats i els condicionants socials sobre els quals es vol treballar. És a partir
d’aquest diagnòstic que es poden dissenyar els projectes, establint uns objectius
i activitats orientades a la millora de les condicions socials dels destinataris i que
encertin a tenir en compte el global de condicionants presents a l’entorn. Aquestes
activitats, un cop executades, hauran de ser avaluades per valorar el grau de
consecució dels objectius marcats i mesurar l’impacte real que han tingut sobre
les persones destinatàries. Aquesta avaluació, al seu torn, ha de permetre fer un
nou diagnòstic que permeti millorar el disseny de les nostres accions futures d’una
forma circular i dinàmica.

Els projectes que no fan un bon diagnòstic o no s’avaluen bé poden tendir a
estandarditzar un seguit d’accions que acaben per no tenir un impacte real en les
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persones a qui inicialment es considerava com a beneficiàries. Cal saber analitzar
en profunditat el conjunt de condicionants i característiques que presenten les
persones d’un determinat col·lectiu o territori, i s’ha de fer tractant de cercar en tot
moment la participació de les persones destinatàries del projecte. Com es veurà
més endavant, aquest és un tret característic del treball d’integració social.

Aquesta lògica d’anàlisi i atenció als contextos socials particulars en els quals es
vol treballar funciona també a nivell del treball individual de casos. Efectivament,
en el treball social acostuma a fer-se el que es coneix com diagnòstic social.
Aquesta és una eina fonamental que permet analitzar el detall de condicionants
socials que presenten les persones en diversos àmbits. A partir d’aquest diagnòstic
s’elaboren el Plans educatius individuals (PEI) o els Plans de treball individual
(PTI), definint el conjunt d’objectius que es marquen per afavorir la inclusió social
de la persona, les activitats i els terminis per assolir-los i els recursos que s’han
de mobilitzar. Com es pot observar en la figura 2.14, la lògica a nivell de treball
individual és idèntica.

Figura 2.14. Procés de treball social individual amb
casos particulars

Per destacar el paper fonamental que té el fet d’elaborar un bon diagnòstic es pot
analitzar el següent exemple. En efecte, de poc pot servir-nos atendre una situació
d’absentisme oferint un espai de suport extraescolar si entre els condicionants de
risc d’un adolescent conflueixen altres situacions relacionades amb el consum de
tòxics, el treball informal, el bullying o dèficits familiars econòmics severs. La
figura 2.15 pot servir per analitzar aquest cas.

Si es vol aprofundir en el
treball de diagnòstic social i
l’elaboració d’informes
socials es recomana
consultar els següents
models:
Model oficial d’informe
d’arrelament social:
http://goo.gl/4sx40f.
Proposta de la Generalitat
de Catalunya de model
d’avaluació social de
dependència:
http:
//goo.gl/QJC4tk.
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Figura 2.15. Representació d’una situació inclusió social del cas A

En aquesta representació s’ha afegit a l’esquema utilitzat fins ara la situació
d’inclusió/exclusió social del cas concret de l’adolescent que s’acaba de descriure.

Es troba reflectida la situació d’exclusió educativa en què es troba l’adolescent,
motivada pel seu absentisme i l’assetjament que viu en l’entorn escolar. S’observa
també la situació que es pot qualificar de vulnerabilitat social en l’àmbit de la salut
a causa del consum de tòxics. Aquesta situació de vulnerabilitat es troba també en
l’àmbit del treball informal que porta a terme. Es pot veure igualment representada
la situació d’exclusió en l’àmbit econòmic que pateix en el seu entorn familiar, que
molt possiblement pot condicionar la seva decisió de treballar i, en conseqüència,
es pot trobar també a la base del seu absentisme.

L’elaboració d’un diagnòstic complet pot facilitar una correcta orientació del
treball d’acompanyament social que hem de fer com a integradors. En una
situació com la que s’ha descrit, com a complement a aquest espai de suport
extraescolar, s’observa a partir de l’anàlisi que caldrà establir un seguit de mesures
en coordinació amb la família, els serveis socials i els centres educatius. Al
contrari, no s’estaran abordant alguns factors de risc que poden trobar-se a la base,
o que poden condicionar o ser causa de la situació d’absentisme.

Per tot el que s’ha exposat cal defendre una planificació de l’acció social centrada
en la persona (López Fraguas i altres, 2004). Al contrari, es pot córrer el risc de
caure en respostes i automatismes impersonals que dificultin l’acompanyament en
processos d’inclusió.
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La planificació de l’acció social clàssica sovint cau en dissenys d’accions
definits exclusivament a partir dels interessos dels professionals, desatenent
aspectes fonamentals com la participació de la persona en la definició dels
seus interessos, objectius i necessitats.

Aquesta planificació centrada en la persona no ha de confondre’s amb el fet de no
disposar d’una metodologia o de protocols d’acció. Atendre cada cas particular
no ha d’estar allunyat d’un treball rigorós i professional i de l’aplicació de criteris
objectius.

Lligades a aquestes qüestions d’anàlisi i de planificació, en el treball quotidià es
poden trobar situacions pràctiques que s’han de saber resoldre. Sovint cal saber
detectar les necessitats socials que poden trobar-se més enllà de les demandes
formulades per les persones a les quals s’atén.

Necessitats, demandes i capacitats

Les persones que travessen situacions de risc social i accedeixen a un espai o
relació on se’ls pot oferir un acompanyament professional ho fan, en la majoria
dels casos, amb una demanda concreta, unes necessitats i unes expectatives
determinades de satisfer-la.

Per a un correcte diagnòstic i una bona planificació, els professionals han de saber
determinar i centrar les demandes de les persones, identificar correctament les
necessitats i establir quines són les seves expectatives. Pot ser tan contraproduent
no saber identificar una demanda com actuar sense esbrinar les expectatives que
les persones amb qui es treballa tenen dipositades en l’espai d’acompanyament
professional.

Es pot pensar en l’exemple d’una persona que acudeix a un espai de recerca
de feina o dispositiu d’inserció sociolaboral. Un tipus de demanda recurrent en
aquests espais es podria identificar com: “Vull que em donin feina”. En aquest
cas es podria identificar la demanda com “trobar feina”, la necessitat subjacent,
per exemple, com “accedir a una renda suficient”, i l’expectativa com “vull que
des d’aquest espai com a professional me l’ofereixis”.

Davant aquesta demanda, el professional ha d’encertar a rebre-la correctament,
identificar les necessitats i les expectatives subjacents i centrar-les. Aquest
centrament consisteix a ajustar la demanda que es planteja als recursos del servei
on es treballa i a la situació de necessitats individuals que pot presentar la persona.

Seguint amb l’exemple, el professional haurà d’aclarir, en primer lloc, que el
servei no és un espai on es “doni feina a les persones”. En tot cas, s’ofereix un
acompanyament i suport a les persones que la cerquen, oferint els serveis a, b i c i
els recursos x, y i z. Serveis i recursos que, amb la participació i el compromís de
les persones, poden augmentar les seves possibilitats de satisfer la seva demanda
i trobar feina.
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Complementàriament, si s’observa una necessitat subjacent a la demanda, per
exemple, d’obtenir una renda suficient, i aquesta necessitat presenta un caràcter
molt peremptori, es pot també valorar i oferir la possibilitat a la persona de ser
derivada a altres recursos o serveis on satisfer-la.

Sense el centrament de demandes, necessitats i expectatives i sense la
recerca d’aquest compromís i coresponsabilitat de la persona el procés
d’acompanyament pot ser improductiu i caure amb facilitat en situacions
de manca de motivació i desinterès.

Cal comprendre, en conseqüència, la natura de les demandes i les necessitats de
les persones amb qui es treballa.

Es podria definir la demanda en el context de l’acció social com la forma
amb la qual s’expressa la voluntat d’un subjecte de satisfer determinades
necessitats o interessos personals, socials, materials o simbòlics i per als
quals requereix el suport del professional.

El procés d’identificació de la demanda resulta clau. Els professionals han de
saber establir una relació de comunicació capaç de permetre una definició precisa
de la demanda i les expectatives de les persones. Cal insistir que les situacions
de vulnerabilitat presenten dimensions estructurals, socials i subjectives. Les
persones afectades per aquest tipus de situacions poden no saber definir les seves
demandes o no encertar a identificar correctament quines són les seves necessitats.
En aquest sentit, es parla en el context de l’acció social (De Robertis, 2003) de
diferents tipus de demanda amb les quals els professionals han de saber treballar.

En aquest sentit, es parla en el context de l’acció social (De Robertis, 2003) de
diferents tipus de demanda amb les quals els professionals han de saber treballar:

• Demandes explícites: es caracteritzen per ser demandes formulades de
forma específica i amb un coneixement clar de quines són les necessitats o
els interessos als quals es vol donar satisfacció. El professional pot centrar-
les amb facilitat en les característiques del servei o recurs on treballa.

• Demandes implícites: són aquelles demandes que el professional pot
detectar sense que la persona amb qui treballa encerti o vulgui manifestar-
les. En alguns casos les persones poden manifestar-les, però de forma no
directa. És fonamental que el professional estigui atent a interpretar-les i
examinar les necessitats o els interessos subjacents que poden trobar-se a la
seva base. La tasca d’identificació d’aquest tipus de demanda requereix
del professional l’habilitat d’establir un clima de confiança i una bona
comunicació amb el subjecte.

• Demandes inespecífiques: aquest tipus de demandes responen a situacions
on els subjectes amb qui treballem no acaben de definir quina és la seva
demanda. Es poden donar en situacions on els subjectes es trobin especial-
ment afectats per situacions de risc. Els professionals han de saber establir
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una comunicació capaç d’acompanyar la persona en la identificació de les
seves necessitats i l’expressió de les seves demandes.

• Absència de demanda: en determinades ocasions, els professionals poden
establir relacions d’acompanyament amb persones que no han formulat
cap demanda. Aquest tipus d’actuacions poden ser comunes en el treball
d’integració en espai públic o amb infants i famílies. Sovint la demanda
d’actuació pot estar determinada per un altre servei de tipus social en el
marc d’espais de coordinació de diferents professionals. O, en alguns
casos, poden ser, per exemple, els serveis socials els qui determinin que
perquè una persona pugui accedir a una prestació determinada ha de seguir
un procés concret d’acompanyament en algun altre servei o entitat. En
aquestes situacions, on es treballa amb persones que no han demanat el
nostre acompanyament, cal fer un especial esforç amb el subjecte perquè
identifiqui les seves necessitats i es vinculi amb els recursos que se li poden
oferir.

Com es pot veure, com a professionals s’ha de treballar encertant a l’hora
d’identificar demandes de diferent tipus. Es poden enumerar també diferents
enfocaments per entendre i treballar sobre les diferents tipologies de necessitats
de les persones. En relació amb les demandes es troben determinades necessitats
socials o interessos que les persones volen satisfer, i que cal també que els
professionals identifiquin. Vegem algunes aproximacions al fenomen de les
necessitats socials.

A. Maslow (1998), amb la seva piràmide de necessitats, és un dels autors clàssics a
considerar quan es parla de caracteritzacions de les necessitats humanes. Planteja
un seguit de necessitats jerarquitzades en cinc nivells. De les més bàsiques i
fisiològiques, que fan referència al manteniment de la vida, a les més lligades a la
satisfacció i realització personal. Planteja que la jerarquia de necessitats implica
que les persones es preocupin per la seva satisfacció d’una forma gradual. Només
quan les necessitats més bàsiques són cobertes es pot pensar a satisfer les necessi-
tats d’ordre superior En la figura 2.16 es pot observar aquesta jerarquització.

Figura 2.16. Representació de la piràmide de necessitats de Maslow.

Elaboració pròpia a partir de Maslow, A. (1998)



Context de la intervenció social 90 Marc de la intervenció social

Un altre enfocament sobre les necessitats és el conegut com a model multicausal
(o biopsicosocial), que planteja que existeixen tres tipus de necessitats: les biolò-
giques, les psíquiques i les socials. La seva proposta entén que la jerarquització
no presenta major interès per al treball social que l’analític. Al contrari, totes elles
es troben en les situacions professionals interconnectades i cal abordar-les sempre
d’una forma global.

Una darrera aproximació en aquest sentit és la que ofereixen alguns organismes
internacionals com la UNESCO o l’OCDE, que entenen que existeixen quatre
tipologies de necessitats associades als drets de l’home:

• Primera: aquest grup el componen les necessitats més vinculades amb el fet
de disposar de mitjans necessaris per al consum d’elements bàsics familiars,
com l’aliment o l’habitatge.

• Segona: un segon grup on es troben necessitats relacionades amb el fet de
gaudir de serveis fonamentals com l’educació, el transport, l’aigua potable,
l’electricitat o la salut.

• Tercera: necessitats vinculades amb el fet de poder accedir amb dignitat a
un lloc de treball amb remuneració i condicions justes.

• Quarta: un darrer grup el componen aquelles necessitats que tenen a veure
amb el fet de poder viure en un entorn on les llibertats siguin respectades i
es pugui participar en espais de presa de decisions.

De manera general, es pot afirmar que existeixen dues visions enfrontades pel
que fa a la definició de les necessitats humanes. Per una banda, trobem posicions
que consideren que aquestes es poden definir d’una manera clara i estable perquè
les necessitats humanes són universals (Rawls, Nussbaum). Una altra posició
considera que les necessitats humanes són sempre relatives al context històric,
cultural i socioeconòmic on es formulen (Walzer).

D’acord amb alguns dels elements que s’han plantejat fins aquí, el cert és que
les persones poden no veure satisfetes determinades necessitats o interessos en
qualsevol dels vuit àmbits de participació social i promoció personal. S’han ofert
diversos elements d’anàlisi que ens poden permetre comprendre en profunditat
com a integradors quines poden ser aquestes carències i privacions.

Independentment de si les demandes corresponen a necessitats d’un tipus
o d’un altre, el que hem de procurar a partir del nostre treball és
aportar coneixements, habilitats, valors, serveis i recursos per facilitar
la participació i la inclusió social de les persones. Inclusió que com
s’ha indicat es resol en vuit àmbits molt diversos i que requereix de la
mobilització de tot tipus de recursos.

Però com es pot provocar aquesta mobilització? És fonamental comprendre també
els processos d’acompanyament a persones en situació de risc social des d’una
altra perspectiva.
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Les persones amb qui s’ha de treballar no són el seu problema. Tampoc la
seva demanda, ni tan sols les seves necessitats. Les persones compten també
amb un seguit de recursos i capacitats que s’han de saber identificar.

Com molt bé assenyala Mañós (2000), la major part d’accions i serveis en l’àmbit
social es troben massa sovint orientats a definir la no-capacitat. No es disposar
d’un recurs, no es disposa de determinada autonomia, no es té la capacitat de...
La persona presenta un determinat dèficit, una determinada problemàtica...

Cal transformar la mirada professional per advertir que les persones amb qui
treballem no són una maleta de problemes. Les persones poden presentar en un
moment de les seves trajectòries vitals algunes carències, dificultats o privacions.
Però també, i en tot moment, són persones amb els seus propis sabers, els
seus propis recursos i capacitats que des del treball professional cal visibilitzar,
estimular i posar en valor (Escudero i Bolívar, 2008).

És per aquest motiu que l’acció professional ha de ser sempre multifactorial. I ho
ha de ser no tan sols, com s’ha descrit, perquè la mateixa naturalesa dels processos
d’exclusió ho sigui. Ho ha de ser també perquè una mirada multifactorial i que
comprengui tots els vuit àmbits del desenvolupament de les vides de les persones
permet justament analitzar i destacar un seguit de capacitats que poden esdevenir
el millor instrument de treball per als professionals i la millor palanca perquè les
persones reverteixin la seva situació de risc.

Cal intervenir sobre els factors i condicionats que presenten les persones en
situació d’exclusió o vulnerabilitat social en les seves dimensions estructurals,
socials i subjectives, identificant, analitzant i centrant demandes, interessos i
necessitats. Però també visibilitzant, posant en valor i mobilitzant motivacions,
capacitats i recursos i cercant la coresponsabilitat de les persones.

Subjecte i agent de l’acció social. Vincle i foment de l’autonomia

Un altre aspecte fonamental a descriure és determinar de quina forma es pot
establir aquesta relació professional que permeti identificar necessitats i problemes
i visibilitzar i mobilitzar els recursos i les capacitats de les persones amb qui
treballem.

Potser és des del camp de la pedagogia social que s’han fet les aportacions més
esclaridores en aquest sentit. En primer lloc, cal definir alguns aspectes bàsics
sobre en què consisteix i com es construeix la relació professional entre integrador
i persona participant en algun programa o servei social.

Com s’ha observat, s’ha evitat en tot moment la utilització de l’expressió usuari
d’un servei. Si bé és cert que aquesta és una fórmula encara molt emprada en el
llenguatge professional, la seva utilització té connotacions massa lligades a una
lògica que remet amb facilitat al consum passiu d’un recurs. Lluny d’això, la rela-
ció professional no tan sols s’ha de construir evitant la identificació de la persona
amb el seu problema. Cal visibilitzar els seus interessos, recursos i capacitats i
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cercar, justament, l’apoderament de les persones, la seva coresponsabilitat, el seu
protagonisme i la seva participació.

Si un dels pilars bàsics de la integració social és la recerca de processos on
les persones desenvolupin la seva autonomia, cal defugir qualsevol relació
de poder i asimètrica, relacions potser encara massa comunes que acaben
provocant l’efecte contrari: la dependència de les persones. Són aquestes qui
han de ser les protagonistes dels seus processos, i la figura de l’integrador
ha d’establir una relació d’acompanyament.

És per aquest motiu que des de la pedagogia social es parla d’una relació
d’acompanyament entre un agent educatiu i un subjecte educatiu (Núñez, 1999).

Els integradors han de respondre a la figura d’agent educatiu que disposa
de recursos, habilitats i coneixements per tenir un paper de facilitador de
processos d’inclusió dels subjectes, protagonistes reals d’aquest procés.

Aquesta posició d’acompanyament i suport, tan allunyada de models paternalistes
i autoritaris d’intervenció o ajuda, cedeix i habilita la creació de l’espai per a
la relació professional, l’establiment d’un vincle (Herbart, 1983) de progressiva
confiança, comunicació i respecte que caracteritza el treball d’integració social.

Les persones en situació de vulnerabilitat o d’exclusió social poden afrontar
moments de ruptura o veure’s en escenaris de cronificació de la seva situació
de risc. Però per molt gran que sigui el pes de les circumstàncies desfavorables,
i per molt grans que siguin els determinants i desavantatges del nostre sistema
socioeconòmic, les persones poden desenvolupar processos de resiliència. La
resiliència s’entén com la capacitat dels individus per, davant les adversitats, saber
suportar un cop i restablir el seu desenvolupament en circumstàncies desfavorables
(Cyrulnik, 2000). I, d’alguna manera, els integradors poden oferir el seu suport
per acompanyar aquests processos.

Abordatge integral, treball en equip i interdisciplinarietat

Un altre aspecte que caracteritza el treball de l’integrador social té a veure amb
la multifactorialitat present en els processos d’exclusió o vulnerabilitat social.
El caràcter acumulatiu del fenomen de l’exclusió obliga que, com s’ha dit, els
integradors siguin capaços d’adoptar una mirada multidimensional. Aquesta
mirada no tan sols permet, com s’ha dit, analitzar la multiplicitat de factors de
risc que poden de forma acumulativa concórrer en la situació d’exclusió d’una
persona, sinó que també permet focalitzar la nostra mirada en l’anàlisi dels seus
recursos i capacitats.

Això es pot observar recuperant l’esquema d’anàlisi amb què estem treballant.
Podem pensar en el cas d’una persona (cas B) que tot just acaba de perdre el
seu permís de residència i treball. Aquesta situació suposa un moment de ruptura
evident i d’exclusió en l’àmbit de la justícia i la ciutadania, situació que de manera
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acumulativa li provoca no poder accedir a un treball en el mercat formal, no
disposar de recursos econòmics suficients i veure’s en una situació en què d’aquí
a uns mesos no podrà pagar un lloguer. La situació d’aquest cas es pot veure
representada en la figura 2.17.

Figura 2.17. Representació de la situació d’inclusió social del cas B

Com es pot veure a la figura, es tracta d’una situació de risc social multifactorial
que requereix d’una acció completa, no exclusivament focalitzada en un dels
àmbits. És per aquest motiu que l’acció social requereix en la majoria dels
casos fer el que s’anomena un abordatge integral de les situacions de risc de les
persones. De poc pot servir oferir un recurs d’orientació laboral si es desatén el fet
que aquesta persona no disposa en aquell moment de permís de treball. De poc pot
servir oferir una ajuda d’urgència per al pagament del lloguer des de serveis socials
sense tenir present que la seva situació es pot cronificar i que cal, en paral·lel,
establir altres mesures.

A més, com que els processos d’exclusió presenten una dimensió estructural,
social i subjectiva, molt probablement es requereixi la presència de diverses
mirades professionals per establir un acompanyament efectiu. Bona part dels
espais de treball en l’àmbit social presenten avui aquesta riquesa de mirades de
persones provinents de diverses formacions. És molt habitual la presència de
psicòlegs, pedagogs, sociòlegs, educadors i treballadors socials, antropòlegs i,
naturalment, integradors. Això possibilita la generació d’escenaris de treball en
equips interdisciplinaris. Cadascú ha d’aportar —i pot enriquir— el seguiment
d’un cas d’acompanyament des de la seva pròpia mirada professional.

Però, molt sovint, per atendre altres situacions s’haurà de derivar les persones
a altres serveis especialitzats. És per aquest motiu novament que en el treball
d’integració social cal establir coordinacions entre serveis i professionals molt
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diversos. Cada recurs, cada servei pot oferir suport especialitzat en alguns àmbits,
fet que provoca que la cooperació professional no es limiti al treball en equip dintre
de la mateixa entitat o servei. S’estableix llavors el que es coneix com treball en
xarxa, una altra característica fonamental del nostre àmbit de treball.

Per altra banda, i com s’ha insistit, si es va més enllà de la problemàtica descrita i
de la demanda formulada es pot fer una anàlisi completa de la situació. És llavors
quan es poden advertir determinats recursos personals i socials i determinades
capacitats.

Si s’observa l’esquema es pot advertir com, malgrat la seva problemàtica multifac-
torial, la persona del cas B gaudeix d’un bon capital de salut, una bona formació
i un gran capital relacional. Aquests poden ser alguns recursos que pot mobilitzar
per redreçar la seva situació i que un treball en profunditat pot permetre que
mobilitzi.

Gaudint d’un bon capital educatiu és possible que pugui mirar de redreçar la
seva recerca de treball cap a altres àmbits o que pugui mirar de fer algun
curs de formació complementari, sempre tenint present que necessitarà fer-ho
cap a sectors on pugui rebre una oferta de treball en unes condicions que li
permetin tornar a regularitzar la seva situació administrativa. Per altra banda, en
disposar d’un bon capital relacional sempre pot mirar d’obtenir determinat suport
(residencial, laboral, econòmic, afectiu, etc.) de les seves xarxes socials i familiars.

En tot cas, es pot veure com la major part dels casos requereixen d’un abordatge
integral per incidir sobre diversos factors de risc, abordatge que convida al treball
en equip i interdisciplinari i a establir col·laboracions amb altres entitats i serveis.

2.4.2 La figura de l’integrador

Definició d’integració social

Per caracteritzar un aspecte fonamental, el lloc que ocupa la figura de l’integrador
social en l’àmbit del treball d’acció social, primer cal determinar què s’entén
per integració social. Podem trobar nombroses definicions, algunes de les quals
posen l’accent en l’aspecte del treball que permet que les persones excloses o en
desavantatge passin a formar part de la societat, siguin integrades. D’altres fan
èmfasi en el caràcter de foment de la cohesió social, i unes altres més destaquen
els processos de facilitació en l’accés a béns culturals. Encara algunes altres, el
seu caràcter de procés de promoció de l’autonomia.

Cal tenir present que els estudis sobre els fenòmens d’inclusió i exclusió social han
experimentat canvis de paradigmes recents que han fet possible el coneixement
de la complexitat de factors que hi participen, mirant d’actualitzar algunes
perspectives i ajustar-les als profunds fenòmens de transformació social que s’han
descrit. Moltes d’aquestes noves perspectives s’han presentat en aquest mòdul, i
obliguen a reconsiderar el paper que té la integració social en aquest nou escenari.
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Per aquests motius cal comprendre els processos d’integració social d’una manera
que permeti copsar aquesta complexitat i ser coherent amb aquests fenòmens.

La integració social és el procés en virtut del qual les persones poden satisfer
les seves necessitats i metes personals accedint i participant en condicions
d’igualtat i d’equitat en tots els àmbits on es desenvolupa la vida social.

Aquesta definició ens permet entendre la integració social com un procés que
respon a la satisfacció de demandes, necessitats i interessos, que requereix de la
participació i implicació de les persones que els protagonitzen, que preveu tots els
àmbits d’inclusió/exclusió descrits i que alerta de la necessitat que aquests pro-
cessos s’orientin en condicions d’igualtat, superant situacions de desavantatge, i
d’equitat, adaptant els medis de promoció social a les característiques i necessitats
de les persones.

Un cop definida la integració social, quin paper ocupen les integradores i els
integradors en aquests processos? Quin és el seu espai de desenvolupament
professional? Finalment, quines són les seves competències i habilitats?

L’integrador social

Existeixen i han existit molts oficis vinculats a l’atenció de les persones, i
pràcticament es poden considerar com a consubstancials a la vida en societat.
Però és sobretot en les darreres dècades quan han anat emergint tot un seguit de
figures professionals específiques que d’una manera o d’una altra acompanyen les
persones en aquests processos d’inclusió social. Treballadors socials, educadors
socials i integradors constitueixen el nucli d’aquestes noves professions, però
també d’altres afins i amb potser una major trajectòria, com psicòlegs, antropòlegs,
sociòlegs o pedagogs.

Fins a la consolidació d’un catàleg com l’actual amb diversos estudis especialitzats
en acció social, el treball d’atenció a persones en situació de desavantatge era fet
per professionals amb formacions de base molt diverses. Aquesta diversitat, per
altra banda desitjable i present encara avui, dota la praxis professional de l’acció
social d’un bon nombre de sabers, tècniques i àmbits especialitzats d’intervenció.

Alguns principis que avui resulten comuns i fonamentals com els que s’han descrit
—foment de l’autonomia, recerca de vincle, planificació centrada en la persona,
abordatge integral, etc.— no han estat sempre presents. Les figures professionals
vinculades a l’atenció de situacions de vulnerabilitat o exclusió han estat molt
diverses al llarg de la història. Tan diverses com, de fet, ha estat el tractament que
les societats han donat a aquests fenòmens. Els perfils i les praxis professionals
varien molt en aquest sentit.

En èpoques en què es considerava la desviació social com una anomalia i on el
tancament de les persones era la fórmula més habitual de tractar-la, els professio-
nals que s’hi vinculaven requerien d’un perfil i unes competències molt diferents.
Com també eren diferents els professionals i les actituds allà on es considerava que
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l’atenció pivotava al voltant de la caritat, la relació amb la patologia o l’assistència
als desvalguts.

Avui les integradores i els integradors es consoliden com a professions claus en
l’acompanyament de processos d’inclusió social. Malgrat que la titulació com a
cicle formatiu de grau superior és relativament recent (1995) i que encara ha de
guanyar-se alguns llocs i reconeixement en alguns àmbits de treball especialitzat,
la seva presència va incrementant-se cada vegada en més sectors i en contextos
d’acompanyament cada vegada més diversos. La presència d’integradors en
entitats que treballen amb infància o adolescència o amb gent gran és ja força
significativa, com ho és també en sectors que treballen amb persones en situació
de dependència, en unitats de convivència, amb gent gran o amb persones amb
diversitat funcional. Altres sectors, com el treball amb persones immigrades, en
situació d’addiccions o drogodependències o en programes específics per a dones,
van experimentant progressivament la incorporació d’integradores i integradors.

Atesa aquesta evolució i el caràcter transversal de les competències que desenvolu-
pa la professió, és del tot previsible que en els propers anys es trobi present d’una
forma encara més clara en tots els àmbits de treball d’acció social. En aquest
sentit, serà fonamental que les integradores i els integradors continuïn associant-
se per compartir coneixements i experiències, per promocionar i defendre els seus
interessos i per eventualment establir-se com a col·legi professional.

Competències de l’integrador social

Una altra forma de caracteritzar la professió d’integrador social és fer-ho a partir
de la descripció de les competències que es desenvolupen en contextos de treball.

Una forma molt interessant de fer-ho és consultant la relació completa d’aquestes
que es troben detallades en el Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol, que estableix
els continguts de la titulació. Un simple cop d’ull ens permet comprendre la
transversalitat de la qual es parlava.

El perfil professional

Es poden trobar fins a 24 definicions de competències associades al perfil professional,
relacionades amb el disseny, l’execució i l’avaluació de projectes d’acció social, la
coordinació, la gestió documental, el treball en equip i la interdisciplinarietat, l’ús de
les noves tecnologies, l’aplicació de criteris de qualitat, el foment de l’autonomia i la
participació, la capacitat comunicativa i de gestió de conflictes, etc. També es defineixen
alguns àmbits d’actuació, com el treball amb dones i l’atenció a situacions de violència
de gènere, el treball amb unitats de convivència, la inserció sociolaboral i el treball amb
famílies o amb alumnes amb necessitats educatives específiques. Un llistat que no és ni
molt menys exhaustiu.

Una altra forma de delimitar les competències és a partir d’esquemes que visibilit-
zen i posen en valor altres aspectes que van més enllà dels àmbits d’actuació i el
rol funcional en el cicle de gestió de projectes socials. En aquest sentit, més enllà
dels coneixements (saber) i les tècniques o habilitats (saber fer), cal delimitar i
posar en valor un seguit d’actituds (saber estar) determinants per al bon exercici
professional. Sense la voluntat de ser exhaustius, cal enumerar-ne algunes:
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• Empatia, interès per l’altre, confiança, proximitat i solidaritat

• Creativitat, imaginació i curiositat

• Honestedat, equilibri, serenitat i sinceritat

• Flexibilitat i respecte

• Cooperació, autonomia i treball en equip

Totes aquestes actituds provenen d’un saber estar amb un mateix i amb els altres
que requereixen d’un procés d’autoconeixement clau per al treball en acció social.
Treballar amb persones i fer-ho en contextos de vulnerabilitat social requereix de
moltes habilitats, i enumerar-les d’una forma exhaustiva seria ben bé impossible.
Aquestes, no obstant això, ens poden donar una imatge força aproximada del
conjunt de competències requerides, competències que avui, amb el seu esforç,
ja despleguen molts dels professionals que treballen en els diversos àmbits de la
integració social.
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3. Marc històric, legal i administratiu de l’acció social

Per entendre quin és avui en dia el paper del treball d’integració social és
necessari repassar alguna de les fites històriques que han anat succeint-se fins
a la seva professionalització recent. Tanmateix, cal tenir present que aquest
treball per a afavorir la inclusió i la plena participació social de les persones
es troba estretament lligat al desenvolupament de marc jurídics i administratius
que reconeixen alguns principis de justícia social com a drets propis dels Estats
moderns.

3.1 Història de l’acció social

Fins a arribar a l’ajuda professionalitzada en espais reglats pròpia dels estats
moderns, l’acció social, entesa com acompanyament a les persones en situació
de risc, ha conegut moltes formes, mirades i expressions. La construcció social
de l’alteritat ha variat molt en el transcurs històric, i el tractament que les societats
han donat a aquesta alteritat per elles mateixes construïda ha passat per diversos
moments.

Al llarg de la història hi ha hagut canvis en la concepció de la pobresa i del
tractament de l’alteritat, i diversos fenòmens han anat configurant l’imaginari
actual europeu sobre diverses figures com la discapacitat, la bogeria, la marginació,
la malaltia i la noció de criminalitat o la d’ordre social. Aquestes mirades sobre la
diferència han experimentat, al llarg de la història, alguns canvis radicals.

Moltes de les diferents visions sobre el tractament de l’alteritat han conviscut, de
fet, durant molts períodes. El conjunt de factors que determinen l’emergència
d’una nova forma d’atendre les necessitats socials pot ser molt diferent d’un país
a un altre, i el pes relatiu de cadascuna de les diverses formes també varia molt.

Progressivament, l’atenció a les necessitats passa de ser un objecte propi dels
dominis més subjectius i familiars a centrar el debat polític i esdevenir la principal
qüestió d’interès social, amb un guany progressiu de pes per part de l’Estat i
l’Administració pública en la seva regulació.

Aquest procés tot just avui entra en crisi, amb nous escenaris de privatització
i mercantilització d’espais fonamentals de la vida que suposen un retrocés dels
models de benestar tal com s’han vingut entenent en les darreres dècades.

En el decurs de la història, aquesta alteritat ha presentat rostres i expressions de
tot tipus. Moltes es podran reconèixer en les nostres representacions i en el nostre
imaginari social, i algunes d’elles fins i tot seran encara visibles en les praxis
institucionals que sobre l’alteritat es construeixen avui dia.
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3.1.1 Primeres expressions de l’acció social

D’una manera general, es pot afirmar que tota societat s’ha vist en la necessitat
d’atendre i regular situacions de desordre, necessitat, dependència, perill, inadap-
tació o injustícia. Aquestes situacions són consubstancials al funcionament de
les societats, i d’una forma o d’una altra han calgut accions i instruments per
qualificar-les i atendre-les. Els sistemes de classificació social de la diferència
han generat una alteritat que, al mateix temps que assenyalava l’altre com apartat
de la norma, li atribuïa un seguit de valors morals i una utilitat social. El
rebuig per l’alteritat ha estat sovint present, i les fórmules de repudi, tancament o
estigmatització han estat una constant en molts períodes històrics.

Es poden advertir un seguit d’actituds d’acollida que generen mecanismes
de solidaritat. Les comunitats, els grups d’iguals, les famílies, i
altres sistemes naturals estableixen vincles que permeten aquest tipus
d’expressions, vincles que generen reciprocitat, reconeixement, sentiment de
pertinença i que d’alguna manera o altra permeten l’atenció de la diferència
i l’assoliment de certs nivells de cohesió social. La cura dels infants o de la
gent gran és potser l’espai més comú d’expressió d’aquests vincles.

Aquests valors també poden passar a formar part dels imaginaris col·lectius, i les
societats poden modelar-se a si mateixes a partir de la generació d’un ordre moral
i de la defensa d’uns principis ètics que sovint poden recollir aquestes actituds de
compassió i solidaritat. De fet, molts dels nostres ordenaments jurídics recullen
avui un seguit de drets i principis que secularitzen aquestes actituds de respecte,
solidaritat i acollida de la diferència, consagrant un escenari de drets que, potser
encara d’una forma poc vinculant i desenvolupada, hauria de permetre l’atenció a
l’alteritat, la satisfacció de les necessitats socials i aquesta acollida de la diferència.

En tot cas, les actituds d’acollida i cura es troben presents al llarg de la història,
com de fet ho testimonien disciplines com la paleopatologia, encarregades de
l’estudi de les patologies a l’antiguitat. La cura dels infants, els malalts, les
persones amb algun tipus de diversitat funcional o la gent gran han estat una
constant des del neolític. Una constant que, si bé es pot considerar present arreu,
ha conviscut també amb actituds contràries. Allà on els individus no trobaven
aquesta acollida en els seus sistemes naturals més immediats, com la família i/o el
grup d’iguals més estret, es podien veure en situacions de rebuig i estigmatització
o, en l’extrem, l’extermini.

Hauran de passar anys fins que sistemes organitzats i complexos assumeixin
aquestes actituds de cura i solidaritat com un principi propi. Molts més encara
perquè ho considerin una responsabilitat.

Més enllà dels espais de la cura i l’atenció es poden trobar activitats socials
orientades a aquesta assistència. Moltes societats han erigit sistemes simbòlics
i institucions socials al voltant de l’atenció a la malaltia, practicant tot un seguit
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d’activitats terapèutiques que són ja un antecedent del que avui coneixem com me-
dicina. Xamans i curanderos desenvolupen una funció social, mirant de restituir un
ordre físic i simbòlic allà on la malaltia o determinades expressions de la diversitat
funcional es feien presents. Moltes de les seves pràctiques es poden considerar
com una primera forma d’institució social d’atenció. El conjunt de la societat
passa a dotar de significació social algunes formes d’assistència a l’alteritat amb
unes institucions i pràctiques, simbòliques i empíriques, especialitzades.

Per altra banda, a partir de la interpretació de textos antics es poden advertir un
seguit de pautes que parlen de la construcció simbòlica de la identitat humana com
quelcom vinculat a la solidaritat. La mateixa idea d’humanitat o civilització, que
es pot remuntar als textos fundacionals sumeris o a la tradició semítica, ens remet
a una construcció de la identitat humana com quelcom allunyat de la natura, que
és representada d’una forma crua. La humanitat, per la seva banda, es representa
a si mateixa com civilitzada i dotada de valors.

És en aquest context on la societat es concep a si mateixa com quelcom distintiu i la
pietat o la misericòrdia com a formes d’atenció degudes a l’alteritat emergeixen.
Amb certa ambivalència, però, com es pot observar a l’Antic Testament. La
pobresa, la malaltia o la discapacitat són sovint encara vistes com desordres, i els
seus afectats com a assenyalats i apartats per la seva impuresa. Impuresa de la
qual cal redimir-los i que la pietat ha d’encertar a acollir i integrar. En tot cas, en
la tradició de l’Antic Testament es poden trobar nombroses expressions del deure
d’hospitalitat i reciprocitat que segella el llaç social.

El pes de la tradició hel·lenística i de la Grècia clàssica és també determinant per
entendre el substrat cultural de les nostres societats, molt particularment, en allò
que es refereix a la construcció social de la diferència i les pràctiques d’acolliment.
La mateixa tradició homèrica està plena d’expressions vinculades a la pietat i
al paper singular que s’atribueix l’home en l’ordre natural. La paideia grega,
l’educació, consisteix justament a habilitar per als homes aquest trànsit distintiu
de l’estat de natura a allò que els fa ser humans.

En la tradició clàssica trobem altres construccions de l’alteritat que ordenen
i manifesten el rebuig de la desviació, especialment de la que se sustenta en
determinats trets físics.

Potser una de les aportacions del món grec més transcendentals per analitzar
els canvis en les construccions socials de la diferència les ofereix Hipòcrates,
considerat el pare fundador de la medicina tal com l’entenem avui. Als seus
plantejaments devem el fet de passar a considerar moltes malalties o situacions
de discapacitat com afeccions pertanyents a l’ordre biofísic. Fins llavors, aquestes
eren sovint considerades i tractades com a signes d’impuresa, de monstruositat
i com a manifestacions de desordres sobrenaturals, amb pràctiques plenament
arrelades de sacrifici de persones impedides o infanticidi de nens que presentaven
“deformitats”. La secularització de determinades malalties, el fet de situar-les
en l’àmbit físic, permet el seu tractament d’una forma empírica, i en part també
desposseeix els seus portadors de signes d’impuresa o monstruositat.
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Grècia vincula la desviació a una mirada de terror i rebuig, mirada que, en part, és
present en les nostres representacions culturals. Però també suposa l’emergència
de diverses concepcions que permeten la seva acollida. L’eleos grec, concepte que
es pot traduir per ‘hospitalitat’, esdevé una idea que penetra progressivament els
discursos, l’ordenament jurídic i les institucions, transformant la mirada que sobre
l’alteritat existia i habilitant per a aquesta espais que legitimen i, d’alguna manera
exigeixen, la seva assistència. Aristòtil o Plutarc el consideren un aspecte clau per
definir la vida social. D’altres, com Isòcrates, introdueixen l’ús de la philantropia,
l’amor a l’home, en els seus tractats sobre política i educació.

La tradició romana, en tants sentits hereva de la grega, possibilita la
consolidació de molts conceptes, pràctiques i institucions pertanyents a
l’ordre dels costums socials i de les famílies. Roma suposa la creació de
l’Estat i del dret com a formes d’organització i de regulació de la vida social.

Cal destacar en aquest context la progressiva presència del concepte d’humanitas
romana com a principi i valor fonamental de la vida en societat. Autors com
Ciceró consideren aquesta com el pilar fonamental que sosté les ciutats i el deure
i la virtut cardinal que han de definir qualsevol ciutadà romà. La humanitas
es caracteritza per la seva funció de defensa del llaç social i de la justícia, que
permeten als homes viure junts.

Aquesta humanitas s’instal·larà en algunes pràctiques i en l’organització jurídica
romana i propiciarà la creació d’institucions que bé es poden considerar com a
primers antecedents de la beneficència o la protecció social. Com a exemple,
s’instauraran pràctiques com l’annonia o el congiario per garantir —o si més
no facilitar— l’accés a aliments a la població més necessitada. Aquest deure
d’humanitat anirà consolidant-se en l’imaginari d’Occident i es trobarà a la base
de certes pràctiques d’assistència i acollida de l’alteritat.

3.1.2 Caritat cristiana i època medieval

La progressiva penetració del cristianisme en el món clàssic suposarà alguns
canvis fonamentals en la mentalitat d’Occident. Aspectes del seu ideari suposen,
en efecte, transformacions en la manera de contemplar les relacions humanes. Les
societats grecoromanes percebien amb total naturalitat una jerarquia social que
distingia les persones segons el seu estrat social. El deure d’humanitas era en certa
forma només exigible a aquells considerats ciutadans, que estaven en condicions
de poder ser benefactors dels més desafavorits. El cristianisme, per la seva banda,
concep la igualtat dels homes davant la llei, la de Déu, trencant en part amb aquesta
idea de societat jerarquitzada.

Tanmateix, al Nou Testament hi ha molts passatges que honren la situació de
pobresa i recelen del poder i la riquesa. També s’hi troben moltes situacions on
es descriuen curacions i actes amb una clara voluntat d’integració dels desvalguts:
pobres, mendicants, lladres, persones cegues... De forma molt coherent amb el
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període i context històric on es desenvoluparà, el cristianisme primitiu es concebrà
a si mateix com una comunitat de pobres on la solidaritat mútua ha de prevaldre.

Després de diversos segles de persecucions, el cristianisme va anar consolidant-se
i guanyant fidels. L’Església va anar creixent i la seva influència no trigà a fer-se
manifesta en tots els espais de poder. Amb l’edicte de Milà (313 dC.), Constantí
ja va declarar la llibertat de culte, posant fi a diversos segles de persecució. Poc
després, amb l’Edicte de Teodosi, l’any 380 dC., el cristianisme va ser proclamant
com a religió oficial de l’imperi, amb la qual cosa s’encetava una etapa en
què l’Església va esdevenir un dels poders fonamentals per entendre la història
d’Occident.

El concepte de caritat cristiana és una de les bases fonamentals per entendre
el decurs històric del treball social. Moltes figures històriques trobaran en
el cristianisme i en l’expressió d’aquesta caritat un deure de filantropia que
transformarà les formes clàssiques de relacionar-se amb l’alteritat. Es poden
destacar diverses figures històriques que han esdevingut referents en aquesta
transformació de la mirada i del tractament dels considerats com a altres.

Potser entre elles caldria destacar el paper precursor de Zotikos. Va viure en època
de l’emperador Constantí i la seva figura suposà una fita de transició entre el món
clàssic i el món cristià. Va morir martiritzat per dedicar part de la seva vida a
atendre leprosos amb fons d’impostos que havien de ser recaptats en benefici de
l’Imperi. Fins llavors, els leprosos representaven una de les imatges més crues de
l’alteritat, i eren considerats portadors d’una marca sagrada, culpables d’un càstig
diví. Havien de viure i morir apartats de la comunitat. El gest de Zotikos envers els
més desvalguts d’entre els necessitats suposa un antecedent i una expressió de la
caritat i de l’hospitalitat deguda que no trigarà a estendre’s. D’una forma lenta però
ferma, els hospitals, els albergs, els asils per a “malalts mentals”, les infermeries
dels monestirs o les leproseries van començar a proliferar per tot Europa i l’arc
mediterrani.

La pràctica de la caritat i l’acollida de l’alteritat es va anar
institucionalitzant en les pràctiques de l’Església amb la implantació
de diversos donatius per als necessitats durant l’Eucaristia i la recaptació
d’altres impostos. Els monestirs van acabar tenint un paper determinant
i establint-se com una xarxa informal de protecció social per als malalts,
orfes i desvalguts a molts territoris.

Totes aquestes institucions, sota tutela directa o indirecta de l’Església, van
transformar la presència de l’alteritat a les societats de l’època i van esdevenir
espais de cura i atenció per als més necessitats i una primera expressió de l’atenció
social. El pes i protagonisme d’aquestes institucions és encara evident en els
nostres dies.

La visió de la pobresa no va estar exempta de certa ambigüitat. Si bé el cristianisme
antic es fundà sobre uns pilars d’ascetisme i solidaritat amb els necessitats, el
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pas dels segles va portar a una visió de la pobresa com quelcom segregat. Les
transformacions socioeconòmiques, les migracions a les ciutats i l’aparició de
certes epidèmies van provocar que sobre la pobresa existissin també certs signes
de rebuig, un rebuig que reforçava la idea que havia de ser tractada de forma
segregada, com un perill de desordre.

La caritat cristina i la seva xarxa d’institucions a les quals s’ha al·ludit va ser
durant molts segles la principal via d’atenció, però en l’època medieval també
van emergir altre formes de resposta que cal destacar, com per exemple alguns
grans benefactors, petites iniciatives de l’Administració local o els gremis i algunes
altres institucions que oferien previsió i auxili social a les persones afiliades que
en formaven part.

3.1.3 Secularització de la pobresa

El Renaixement i els segles que presencien l’aparició dels estats moderns suposen
una època de grans transformacions en els ordres cultural, polític, social i
econòmic. Tots aquests canvis van produir una nova forma de comprendre el
fenomen de la pobresa.

Tot i que es poden trobar alguns antecedents, és en aquesta època quan apareix
amb més força la idea que són les desigualtats socioeconòmiques les principals
responsables del fenomen de la pobresa. Malgrat que la caritat cristiana va
transformar el seu rostre, encara pesava sobre les persones pobres una imatge
de falta, culpabilitat o pecat, i l’existència de desigualtats socials evidents era
considerada, no sense certa dosi de cinisme, com una obra divina.

En el Renaixement progressivament es va anar desvinculant l’esfera religiosa
de l’esfera profana. El pensament secular, no vinculat a doctrina religiosa, i
molt particularment algunes institucions locals, van liderar les noves formes
de resposta i atenció a la pobresa.

Va ser llavors quan es van establir alguns impostos específics de beneficència, es
va estendre l’almoina i es van racionalitzar i tecnificar les formes d’assistència.
Fins llavors, aquesta sovint es caracteritzava per la discrecionalitat. Amb el nou
escenari, i amb el pes que progressivament van anar adquirint les administracions
en les institucions assistencials, es va experimentar una racionalització i una
especialització de les pràctiques.

També és d’especial interès constatar que es va començar a treballar amb assis-
tència domiciliària, molt poc reglada i que no es va consolidar dins el camp del
treball social fins segles després. Aquesta assistència es dispensava principalment
a vídues i desvalguts i procurava tant mantenir un control moral sobre les famílies
pobres com que aquestes conservessin certs nivells d’autonomia.

Tanmateix, es va assistir novament a transformacions demogràfiques i econòmi-
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ques que es van traduir en migracions internes i en revoltes i malestar social a
les ciutats. La resposta per part de les autoritats va ser en molts casos repressiva,
prohibint la mendicitat, censant els pobres i impedint la seva migració.

Potser un dels plantejaments fets en aquesta època que ha tingut un major
recorregut històric ha estat vincular el tractament de la pobresa amb la necessitat
de proveir les persones de treball. L’autosuficiència econòmica mitjançant el
treball va esdevenir un ideal que va prendre força i que es va traslladar a molts
règims disciplinaris posteriors de tractament de la pobresa i de reclusió.

La caritat cristiana es va transformar en noves formes de concebre la pobresa i
l’assistència a les persones necessitades, i el poder terrenal va guanyar poder en
detriment de l’Església a l’hora d’administrar i regular les institucions. Es van
racionalitzar els espais i els mètodes d’assistència i es van instaurar impostos de
beneficència que permetessin una relativa protecció de les classes desafavorides,
donant cada vegada més pes al treball com a eina de regeneració social.

3.1.4 El tancament de l’alteritat. Els inicis de la modernitat

Els segles XVII, XVIII i XIX van suposar un pas endavant en les pràctiques de
reclusió de l’alteritat en espais considerats com a terapèutics. Idees associades
amb la utilitat i la productivitat social del treball s’utilitzaran com a moralitza-
dores per justificar la reclusió de pobres i pidolaires. Les penitenciaries, els
correccionals, les colònies reeducatives i els hospitals generals oferiran aquests
espais capaços de disciplinar i regenerar moralment uns individus amb una nova
utilitat econòmica. En l’extrem, asils i manicomis s’encarregaran de mantenir els
individus considerats incapaços de qualsevol utilitat en espais segregats de la vida
social especialment dissenyats sota criteris de control i eficàcia.

En paral·lel a aquesta pràctica generalitzada de tancament, emergirà, en un
escenari propici, la mirada clínica. El racionalisme i el sorgiment dels estats
moderns i, més endavant el positivisme, generaran les condicions idònies perquè
un determinat discurs científic comenci a articular-se al voltant dels espais de
reclusió. Un discurs clínic que evolucionarà durant els segles XVIII, XIX i
bona part del XX i que prendrà com a objecte del seu saber allò considerat
patològic, perillós, desviat o inadaptat. Aquest discurs científic, amb el seu
afany de caracteritzar i classificar totes les conductes desviades, es trobarà a la
base d’una nova pràctica mèdica, d’una psiquiatria incipient, dels tractats polítics
i pedagògics, i penetrarà en l’ideari sociopolític que legitima el tractament dels
individus considerats aliens al cos social com a objectes de disciplina i reclusió.

Aquest discurs que considera la desviació com quelcom patològic i que entén els
nous espais de tractament i regeneració dels subjectes desviats com a escenaris
de moralització i disciplina marcarà el caràcter i les orientacions professionals de
l’època.

Per aprofundir en els nous
espais de reclusió i
disciplina que emergeixen
entre els segles XVII i XIX
es recomana la següent
lectura:
Foucault, M. (2005) Historia
de la locura en la época
clásica. Vol. I. Madrid: Siglo
XXI.
Foucault, M. (2007). El
nacimiento de la clínica.
Madrid: Siglo XXI.
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La pobresa, la desocupació, les malalties mentals o la mendicitat seran
considerades com a perilloses i catalitzadores de desordres socials. La
pobresa no es concep com un efecte de les desigualtats socioeconòmiques,
sinó que, al contrari, s’entén com fruit d’actituds d’immoralitat, de peresa o
debilitat.

No és casualitat, per altra banda, que la proliferació d’aquestes institucions de
reclusió aparegui abans en aquells contextos on la industrialització emergeix,
una industrialització que provoca un seguit de migracions cap a entorns urbans i
canvis en les relacions socioeconòmiques. La reclusió permet contenir problemes
de desordre social i oferir mà d’obra barata que possibiliti l’incipient creixement
econòmic.

Es fa evident que, lluny d’existir una política de tractament de la pobresa,
proliferen en aquests segles arreu d’Europa institucions encarregades de mantenir-
la al marge, invisibilitzant-la, recloent en espais tancats com a única mesura
persones amb situacions molt diverses. Cadascú en el seu espai especialitzat,
tots seguint una mateixa lògica i legitimant aquesta reclusió en una nova ètica
del treball que hauria d’obrar arreu el seu poder terapèutic sobre els individus
desviats, permetent-los reconduir els seus costums i la seva moralitat i tornant-los
de nou aptes per participar en la vida social.

3.1.5 La sistematització de la intervenció pública. Beneficència i
assistència social

El progressiu protagonisme dels estats a l’hora d’organitzar les accions d’atenció
a l’alteritat és evident des de començaments del segle XV, tot restant protagonisme
i autonomia a institucions privades i en detriment de l’Església com a principal
actor proveïdor. La idea de beneficència suposa una secularització de la idea de
caritat, i atendre les necessitats de les persones en situació vulnerable no és tant
un deure cristià com una mostra de civisme i bona voluntat cap als desvalguts.

És l’expressió de la generositat de l’Estat i de determinats actors privats concebuda
en aquest cas més com una expressió de bona voluntat que no pas com una qüestió
de moralitat religiosa. De forma similar a la humanitas romana, el benefactor és
aquell que pot i decideix exercir un paper protector sobre les persones. La majoria
dels estats trigaran encara a assumir la protecció social com un deure inherent a
les seves funcions, i la beneficència es plantejarà encara com una acció de gràcia.

L’acció benèfica de l’Estat o de particulars es troba present des de molt
abans, però es sobretot en els segles XVIII i XIX que emergeixen arreu
d’Europa lleis que tendeixen a regular i organitzar l’acció social, concentrant
en mans de l’Administració pública el major poder decisori.
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Si bé altres estats europeus van promulgar molt abans lleis per ordenar i sis-
tematitzar l’acció social, en el cas de l’Estat espanyol aquestes no van arribar
fins a mitjan segle XIX. Una primera Llei de beneficència va ser aprovada
l’any 1822. Amb poc desplegament i un curt recorregut, reconeixia el paper de
l’Administració pública en matèria d’atenció i regulació dels assumptes socials,
dotant els municipis d’un clar protagonisme. La segona Llei, de 1849, va suposar
la recentralització en mans de l’Estat de l’acció social amb unes juntes provincials
que, per delegació d’aquest, havien d’organitzar les pràctiques i administrar els
recursos.

Ens trobem davant un escenari clau per entendre la progressiva definició de l’espai
professional de l’acció social. La promulgació de lleis de beneficència ordena els
espais d’intervenció i regula un seguit d’aspectes que determinen el caràcter de
l’acció social de l’època.

En el cas de l’Estat, el plantejament de la Llei de beneficència de 1849 té
obertament un caràcter de control social. Es planteja com una forma de procurar
la salut pública, prevenir les malalties infeccioses i evitar la mendicitat i la va-
gància atenent orfes, malalts, pobres i persones desarrelades. S’elaboren diverses
categories de subjectes que poden rebre algunes prestacions de subsistència en
determinats supòsits o alguns altres sobre els quals s’han de proveir mesures
d’internament. Aquests continuaran sent, de fet, els dos eixos fonamentals
d’intervenció.

Cal considerar que aquesta llei va establir la titularitat pública sobre un seguit
d’institucions d’atenció social, tot i que va respectar en la majoria dels casos la
continuïtat i una relativa autonomia d’aquelles ja constituïdes amb fons i recursos
d’iniciativa privada, molt particularment les pertanyents a l’Església.

Per bé que la beneficència pública no es va plantejar com un dret subjectiu
exigible per part dels ciutadans, sí que va suposar una fita pel fet de delimitar
els assumptes d’atenció social com una responsabilitat dels estats, responsabilitat
que encara mantingué cert caràcter discrecional i graciable, motivat per la inèrcia
d’unes pràctiques voluntaristes i moralitzadores, per l’escassa professionalització
i delimitació de criteris objectius i per la manca de recursos.

En efecte, la llei va dotar les administracions públiques de la responsabilitat de
proveir d’un seguit de centres i de recursos per a l’atenció de les necessitats
socials, però va deixar en mans de les diputacions i els ajuntaments la provisió
dels fons necessaris per al seu desplegament, fet que va cronificar la situació de
manca de recursos i el dèficit d’infraestructures adequades per a l’atenció de molts
col·lectius.

Europa va continuar experimentant nombrosos canvis socials, culturals i econò-
mics. Les revolucions burgeses i els estats liberals van anar substituint els models
d’estat absolutistes de l’antic règim, i la industrialització del nord d’Europa es va
anar estenent a altres països de l’entorn.

En aquest context, els estats van anar progressivament assumint determinades
parcel·les de provisió social com una responsabilitat pròpia, i aquest fet va suposar

Si es vol aprofundir en les
pràctiques vinculades a
l’atenció social i en les
condicions materials que
presentaven algunes de les
diverses institucions que
acollien les persones en
situació de necessitat es
recomana la lectura
següent:
Arenal, C. (1999) La
beneficencia, la filantropía y
la caridad. Alicante.
Biblioteca Universidad de
Alicante.

Les colònies industrials van
ser una de les primeres
formes d’adequació de
l’espai urbà i de control
poblacional. Ubicades en
espais propers a fàbriques,
estaven orientades a la
millora de la productivitat
dels obrers i a la disminució
de la conflictivitat social. Si
es vol conèixer més sobre
les colònies industrials es
recomana veure el següent
documental:
http://www.tv3.cat/videos/3037751/
Colonies-industrials-la-vida-
a-la-llera- del-riu.
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el canvi d’un model de beneficència a un altre d’assistència social. Aquest model
es caracteritza i es distingeix pel fet que es comencen a plantejar determinats
serveis i recursos socials com a una obligació per part de l’Estat. Si bé és cert que
aquests sovint es limitaven a la cobertura de les necessitats més bàsiques, va tenir
lloc un canvi radical en el model d’acció social, perquè les persones en situació
de necessitat o vulnerabilitat podien començar a considerar com un dret rebre
determinada ajuda social.

Aquesta assistència social, en la majoria dels casos, es planteja novament d’una
forma organitzada i racionalista, tractant de categoritzar i definir els perfils de
les persones necessitades i estandarditzant i regulant formes de resposta. Com
en casos anteriors, es treballava oferint una assistència que en molts casos era
puntual i no servia per incidir sobre les causes reals de la pobresa. Les desigualtats
continuaven considerant-se quelcom inherent i natural al funcionament social, i
s’oferien solucions individuals a problemes estructurals.

Els canvis històrics en aquest domini són molt graduals. Les primeres formes
d’assistència social en països industrialitzats daten del segle XIX i van conviure
moltes dècades amb expressions de caritat i beneficència. Molt particularment,
amb noves formes de filantropia vinculades a una nova i potent burgesia urbana.
Aquests canvis tenen també una variabilitat molt gran depenent del context
geogràfic. Com a mostra, en el cas d’Espanya, els primers sistemes que es poden
considerar d’assistència social on l’Estat assumeix com a responsabilitat pròpia
alguns sistemes de protecció social daten de 1934.

Cal tenir present que en tot aquest context de transformacions culturals, polítiques
i econòmiques altres actors irromprien amb força. L’aparició d’estats liberals
d’inspiració burgesa i els processos d’industrialització van suposar l’emergència
de diversos moviments obrers. Els canvis en les relacions de treball, les migra-
cions i les dificultats en les condicions de vida van fer forts aquests moviments,
que van començar a determinar l’agenda política del moment. La seva activitat
com a agent transformador de les noves relacions socioeconòmiques va ser del tot
determinant, i la seva defensa de drets fonamentals es trobava plenament vinculada
amb el desenvolupament progressiu dels sistemes de protecció social.

En efecte, les seves reivindicacions i lluites conqueriran algunes millores en les
condicions de treball, atès que pressionaran l’Estat en l’assumpció progressiva
de determinades prestacions de tipus social. En el context de l’Estat espanyol
es promulguen un seguit de lleis en aquesta línia, d’entre les quals destaquen les
següents:

• Llei d’accidents de treball (1900)

• Llei sobre condicions de treball de les dones i els nens (1900)

• Llei de descans setmanal obligatori (1904)

• Llei del dret de vaga (1909)

Moltes d’aquestes lleis van ser promogudes des de l’Institut de Reformes Soci-
als(IRS), creat el 1903 amb l’objectiu d’investigar i proposar canvis legislatius que
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transformessin les difícils condicions socials del moment. També cal destacar la
posada en marxa de l’Institut Nacional de Previsión (1903), antecedent del sistema
de seguretat social i propulsor, entre altres mesures, del retir obrer.

Moviment obrer i protecció social: ’Montepíos’ i cooperatives

El moviment obrer va impulsar la creació de diversos mecanismes d’ajuda mútua i de
previsió social. En el context espanyol destaquen els montepíos com a eina de socors mutu
que van experimentar una notable activitat des de la seva creació al segle XVIII. També cal
destacar la creixent activitat associativa i cooperativista, les confraries, la creació d’algunes
mutualitats i caixes obreres o els ateneus populars. Molts d’aquests sistemes d’ajuda mútua
i de previsió social (assegurances socials) oferien ajut als treballadors en cas de malaltia o
atur, o bé per cobrir altres necessitats.

En tot cas, es pot veure com progressivament diversos actors organitzen respostes
per intervenir sobre les necessitats socials. L’Església continua tenint un pes
important, però l’Estat, l’obra social d’origen burgès i les diverses manifestacions
de solidaritat que apareixen al voltant del moviment obrer van guanyant terreny i
protagonisme. La industrialització i els moviments migratoris camp-ciutat fan que
les necessitat socials augmentin i es transformin. Calen respostes organitzades.

Malgrat aquests impulsos, els escenaris de conflictivitat social eren evidents. L’es-
cenari polític, amb dues guerres que arrasaran Europa, una depressió econòmica
d’abast mundial i l’emergència del bloc comunista com a una superpotència van
provocar que els estats europeus occidentals desenvolupessin el que es coneix com
estat del benestar.

3.1.6 L’emergència de l’estat del benestar

En el decurs històric, les circumstàncies de tipus socioeconòmic i els fenòmens
vinculats a l’exclusió i la pobresa han anat transformant-se, de la mateixa manera
que la mirada i el tractament d’aquestes situacions ha anat perfilant-se al llarg
del temps d’acord amb el major o menor protagonisme de determinats principis
morals.

Els principis morals han ordenat i legitimat un tractament concret de
l’alteritat a cada època, tractament que sovint servia més al propòsit de
legitimar la posició d’avantatge i els interessos de determinats grups que
no pas a mirar d’actuar sobre les causes que generen les desigualtats socials.

En tot cas, és evident que la qüestió social a poc a poc va anar consolidant-
se com una de les principals preocupacions de les societats industrialitzades.
Davant l’augment de la conflictivitat social, els estats es van veure en l’obligació
d’anar guanyant protagonisme en la seva gestió, mirant d’intervenir directament en
l’ordenament i la prestació de serveis. Primerament regulant algunes institucions
de control social, i posteriorment assumint determinades prestacions com a
responsabilitat pròpia i no com una tasca residual.
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En el context posterior a la Segona Guerra Mundial (1939-1945) ens
trobem amb una Europa arrasada i fraccionada en dos eixos: una Europa
del nord i una Europa occidental amb democràcies de perfil liberal i una
Europa oriental sota l’òrbita de la Unió Soviètica, amb règims comunistes
i marcadament totalitaris. La ingent i necessària tasca de reconstrucció
europea, la presència amenaçant del bloc soviètic i la força de partits polítics
afins en els mateixos països de l’Europa occidental van provocar un seguit
de transformacions polítiques.

Es van encetar ambicions plans de reconstrucció i estímul de l’economia, tractant
de dinamitzar els mercats i mirant de conservar el model de producció capitalista.
Tot i així, les tensions i la conflictivitat social van obligar els estats a adoptar
cada cop més mesures de garantia social, transformant i dignificant les condicions
laborals i oferint un seguit de prestacions vinculades.

El mercat, la família i la comunitat per si sols no eren capaços de proveir alguns
dels serveis i recursos fonamentals per a la ciutadania, que es trobava en molts
casos en situació manifesta de necessitat. Els estats van anar assumint com a
responsabilitats pròpies la provisió de serveis i recursos fonamentals, organitzant
un seguit de prestacions de caràcter públic que difícilment podrien ser resoltes des
d’iniciatives de caire privat.

Cada cop en més àmbits, els estats de l’Europa occidental s’encarregaren
d’oferir a la ciutadania accés a serveis de salut i d’educació, a portar a
terme polítiques d’habitatge i a oferir diverses prestacions econòmiques. Va
ser així, i fruit de les negociacions polítiques realitzades sota la presència
amenaçant d’expansió del bloc de l’Est, com es van anar consolidant en els
ordenaments jurídics el que coneixem com a estat del benestar.

L’estat del benestar es caracteritza pel fet que és el mateix Estat qui es defineix com
el garant del benestar dels ciutadans, establint en els seus ordenaments jurídics una
sèrie de drets vinculats a la dignitat, la llibertat, la salut i la seguretat, l’educació,
el treball, l’habitatge, etc. L’Estat esdevé el responsable últim d’aquests drets,
procurant que aquelles persones que per si soles no puguin assolir determinades
quotes de benestar i desenvolupament personal puguin fer-ho beneficiant-se de la
seva acció subsidiària.

A diferència de l’assistència social, els estats del benestar estableixen mecanis-
mes per garantir l’accés a determinats serveis o l’exercici de determinats drets
d’una forma universal, considerant-se ells mateixos els responsables últims de
proveir dels recursos necessaris perquè l’exercici d’aquests drets i l’assoliment
d’aquests mínims de benestar siguin possibles per a tots els ciutadans.

Cal indicar, no obstant això, que no tots els drets reconeguts jurídicament esde-
venen efectivament desenvolupats. Malgrat l’existència comuna en aquests estats
d’un gruix prou significatiu de drets i garanties, altres aspectes també fonamentals
per al benestar poden no obtenir en alguns casos un desplegament normatiu i de
recursos suficients.
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Dret a l’habitatge

El dret a gaudir d’un habitatge digne pot ser un exemple dels drets que no sempre es
desenvolupen. Tot i ser un dret reconegut en la major part de règims del benestar, molts
estats no porten a terme polítiques específiques prou vinculants i dotades de recursos
per satisfer les necessitats d’habitatge de totes les persones i en totes les casuístiques
d’exclusió residencial que es poden produir.

També cal tenir present que l’emergència d’aquests estats del benestar a l’Europa
del nord i a l’Europa occidental va ser gradual, i que cadascun dels països va
adoptar respostes a les necessitats i demandes socials d’una forma diferent, sempre
d’acord amb les seves peculiaritats històriques i culturals i sempre depenent de la
correlació de forces de les diverses ideologies polítiques presents en cada context
concret. La major o menor força de governs i majories socialdemòcrates, per
exemple, van permetre a alguns països liderar aquest procés, aprofundint en un
seguit de garanties socials i de sistemes de prestacions públiques que en altres
contexts van trigar temps a desenvolupar-se.

Naturalment, cada país va anar profunditzant més o menys en els nivells de
protecció social. La majoria de Constitucions dels països d’aquest entorn nord-
occidental europeu consagren un seguit de drets similars, tot i que cadascun d’ells
va anar desenvolupant més o menys polítiques concretes per fer-los efectius.

Aquest diferent grau de desenvolupament és especialment manifest en els països
del sud d’Europa. Grècia, Espanya o Portugal van tenir els seus propis processos
històrics i polítics en aquest context posterior a la Segona Guerra Mundial, en
molts casos vinculats a la presència de governs de perfil feixista i autocràtic que els
abocaren a cert aïllament internacional. En aquests països, l’inici de determinades
polítiques de benestar va seguir camins i ritmes diferents, i en molts casos van
romandre lligades a fórmules de beneficència o assistència social. I no va ser fins
a les seves transicions democràtiques, al voltant dels anys setanta, quan es van
dotar jurídicament de fórmules de garantia de drets socials.

Malgrat que en molts sentits es pot parlar que els estats del benestar estan retro-
cedint en les darreres dècades, aquesta forma d’acció social amb forta presència
de l’àmbit públic i arrelada en drets presents als ordenaments jurídics és encara
avui dia comuna en els països de l’entorn europeu. També cal tenir present que
l’emergència dels estats del benestar es troba històricament a la base del fenomen
de professionalització de l’acció social.

Tipologies d’estat del benestar

Autors com Esping-Andersen (2010) estableixen una coneguda tipologia d’estats
del benestar d’acord amb la major o menor presència que el sector públic, el
mercat o la família hi tenen a l’hora de proveir de les diverses necessitats socials.
Analitza fonamentalment els països de l’entorn nord-occidental europeu i altres
com Austràlia, Nova Zelanda, Canadà o els Estats Units i distingeix tres grans
models de règim del benestar, que es poden veure en la taula 3.1.
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El concepte de retorn
social

Malgrat la tendència a considerar
com a despesa els recursos que
es destinen a polítiques socials,
es pot defendre, al contrari, que

cal considerar-los com a inversió
social. En general, invertir

recursos en bones polítiques
socials pot suposar, per exemple,

un major capital formatiu o de
salut de la ciutadania. Això es

tradueix en millores del benestar
i en un impuls de l’activitat

econòmica que, al seu torn, per
via impositiva, procura més

recursos per a l’Estat. És el que
es coneix com a retorn social. La

inversió en determinades
polítiques socials com, per

exemple una encertada
planificació de salut pública, pot

suposar menys baixes laborals,
una major qualitat de vida i un

estalvi en altres mesures
reactives d’atenció a persones

malaltes.

Taula 3.1. Quadre de tipologies de règims del benestar.

Règim de benestar
liberal

Règim de benestar
conservador

Règim de benestar
socialdemòcrata

Domini fonamental de
la provisió de benestar

Mercat Família i corporacions Estat

Tipus de cobertura Restringida Restringida Universal

Nivell de despesa
social

Baixa Alta Alta

Estructura de
finançament

Impositiva i taxes Contributiu Impositiu

Criteri d’accés a
prestacions

Necessitat Inserció laboral Dret de ciutadania

Països més
representatius

Regne Unit, Irlanda,
Estats Units i Canadà

França, Alemanya i Itàlia Noruega, Suècia i
Dinamarca

Elaboració pròpia a partir d’Esping-Andersen (2010) i Adelantado i Gomà (2000).

Els tres grans models són:

• El model liberal

• El model conservador

• El model socialdemòcrata

Model liberal

Un primer grup el constitueixen els països amb un model de règim liberal.
Aquests es caracteritzen per considerar el mercat com el principal domini on
els individus han de proveir-se dels béns, serveis i recursos fonamentals. El
nivell de despesa o inversió social és relativament baix en comparació amb països
amb un nivell de desenvolupament econòmic homologable. Es considera que els
mecanismes del mercat s’encarreguen per si mateixos d’oferir i distribuir la major
part dels serveis de benestar. És promou activament que la iniciativa privada pugui
oferir-los.

Per altra banda, els sistemes d’assegurances privades permeten que, dins una
dinàmica de mercat, es cobreixin determinades contingències. L’Estat estableix,
no obstant això, mecanismes de protecció pública per garantir la cobertura de
determinats drets. Allà on el mercat no és capaç de garantir l’accés de determinats
grups l’Estat s’encarrega subsidiàriament de cobrir algunes necessitats.

El tipus d’accés a les prestacions i serveis de caràcter públic és restringit. És a dir,
que lluny de garantir-se un accés universal només poden accedir-hi les persones
que acreditin no disposar de mitjans i que es trobin en situació de necessitat. És
a dir, que l’Estat actua subsidiàriament allò on el mercat o la família no han estat
capaços de proveir els individus de determinats béns, recursos o serveis. En el
cas d’aquests estats, els serveis públics es financen per via impositiva, tot i que en
molts casos s’estableixen taxes específiques o es cerquen fórmules de copagament
de determinats serveis.

En la figura 3.1 es pot veure representat la major o menor presència de l’Estat en
diversos àmbits articulant polítiques socials de prevenció, promoció o reinserció.
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Aquest esquema és una abstracció que generalitza i que no atén a algunes
peculiaritats presents en diversos països. Ens pot servir en tot cas per obtenir
una imatge aproximada de cadascun dels models.

Figura 3.1. Representació de la presència relativa de l’Estat en la regulació o la
implementació de polítiques socials en diversos àmbits (model liberal)

Com es pot veure, la presència de la intervenció pública és relativament alta només
en els àmbits educatius i de la salut. En la resta d’àmbits l’Estat no porta a terme
gairebé accions de promoció i es limita a regular d’una manera prou laxa l’activitat
de mercat.

La presència de l’Estat en molts casos és residual. No obstant això, i com
es pot veure representat, sí que existeix una xarxa de serveis, programes i
prestacions de caràcter públic per atendre situacions de necessitat o exclusió
manifesta.

D’aquest esquema no cal inferir que els nivells de cobertura social siguin menors
necessàriament. La presència de dinàmiques de mercat o d’iniciatives socials de
caràcter privat pot en alguns casos exercir un paper d’inclusió social. Val a dir
que en aquest model liberal la dinàmica de mercat ja s’encarrega de proveir de
determinats serveis en molts dels àmbits. La generació d’una demanda econòmica
de determinats serveis procura que el mercat per si mateix dinamitzi iniciatives
privades que poden cobrir-lo. No obstant això, el mercat en molts àmbits és per si
mateix insuficient.
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En aquest sentit, també s’ha de destacar que en el context d’aquests països
existeix una forta tradició d’entitats i organitzacions civils que amb els seus propis
recursos —o amb el suport econòmic del mateix Estat o la iniciativa mercantil via
subvencions— acaben proveint de determinats serveis fonamentals per atendre
situacions de vulnerabilitat. Aquestes organitzacions tenen un paper fonamental
en la inclusió de les persones en molts àmbits.

També cal relatar algunes altres accions que de manera transversal incideixen
sobre eixos de desigualtat presents a qualsevol dels àmbits. En aquest sentit,
molts països amb règim de benestar liberal desenvolupen polítiques de signe
multiculturalista, defensant la promoció de determinades minories culturals en els
seus propis espais i tractant d’afavorir la seva participació col·legiada en òrgans
de decisió, sobretot en l’àmbit local. També destaquen iniciatives comunitàries
per atendre les necessitats de gent gran i infància i un marcat activisme social en
defensa dels drets de les dones.

La presència de l’Estat és relativament menor, però el mercat, en alguns casos, i
les organitzacions civils i comunitàries supleixen la seva intervenció en algunes
tasques d’inclusió social.

Model conservador

Un altre model de règim de benestar és el conegut com a model conservador (per
a alguns autors, model continental o cristià).

Aquests règims de benestar es caracteritzen per considerar la família i les corpo-
racions com a dimensions fonamentals d’inclusió social. Les famílies (o unitats
de convivència) acostumen a ser un eix principal per a l’articulació de polítiques
socials. És a partir d’aquestes que els individus han de trobar els recursos i espais
de desenvolupament personal. Els estats faciliten a les famílies aquesta tasca a
partir d’un seguit de serveis, recursos i prestacions adreçats a enfortir-les i atendre
les seves necessitats econòmiques, de cura o residencials.

El paper de l’Estat és força destacat en la regulació d’alguns àmbits, i el nivell de
despesa (o inversió) social és relativament alt. Com en el cas dels models liberals,
es proveeix d’una xarxa pública significativa per atendre les situacions d’exclusió
social manifesta. El tipus de cobertura de les prestacions socials és novament
restringit i l’estructura de finançament és contributiva. És a dir, que es té accés a
determinats serveis o prestacions tan bon punt es cotitza o es contribueix a sistemes
públics d’assegurança. Fonamentalment, via aportacions de treball.

És aquest el sentit que provoca que en aquests règims de benestar les corporacions,
majoritàriament de tipus gremial, sindical o relatives a determinades activitats eco-
nòmiques tinguin gran protagonisme. Molts col·lectius disposen d’assegurances o
beneficis socials pel fet de pertànyer a una determinada corporació, fet que provoca
que la inserció laboral de les persones sigui determinant a l’hora de poder accedir
a determinats recursos. Aquesta manca d’universalitat de determinats serveis o
prestacions pot provocar que algunes persones no puguin contribuir a aquests
sistemes d’assegurança corporatius i hagin de recórrer a altres serveis específics
per atendre situacions d’exclusió.
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En la figura 3.2 es pot observar la presència relativa de l’Estat en la regulació o
la instrumentació de mesures de protecció social en els diversos àmbits amb els
quals es treballa.

Figura 3.2. Representació de la presència relativa de l’Estat en la regulació o la
implementació de polítiques socials en diversos àmbits (model conservador)

Es pot observar com la presència de l’Estat és predominant en els àmbits de la
salut i la cura i l’educació. També, i a diferència del model liberal, es pot observar
com l’àmbit relacional i participatiu, àmbit natural de la família, presenta un grau
de desenvolupament de polítiques socials molt significant. Es pot veure també
com en línies generals la presència de l’Estat regulant o proveint de determinats
recursos és molt major en el conjunt dels àmbits.

Menció apart mereixen el desplegament d’altres polítiques que actuen sobre eixos
transversals a tots els àmbits. Aquests règims de benestar també desenvolupen
un seguit d’accions orientades a incidir sobre desigualtats de gènere, proveint
de recursos novament molt vinculats a polítiques de família i conciliació que
incideixen favorablement sobre els factors d’inclusió en àmbits relacionals, de
treball i de salut i cura. També l’èmfasi en la família con a dimensió fonamental
d’inclusió permet el desplegament de diverses polítiques d’atenció a la gent gran
i la infància o relacionades amb la diversitat funcional.

Model socialdemòcrata

Un darrer model de règim de benestar és el conegut com a socialdemòcrata
(o model nòrdic). Es caracteritza per una forta presència del sector públic en
la regulació de diversos dominis i en la instrumentació d’un teixit complet de
polítiques socials per incidir sobre les desigualtats i els factors de desavantatge.
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Aquest règim de benestar considera que és l’Estat l’espai o actor principal a l’hora
de garantir la inclusió social de les persones. Planteja en la majoria dels casos que
l’accés a les diferents modalitats de protecció social és universal. La sola condició
de ciutadania és suficient per rebre un seguit de prestacions o serveis de caràcter
públic. El nivell de despesa o inversió en polítiques socials d’aquests estats és
comparativament alt i la principal font de finançament és per via impositiva. De
forma general, no cal fer aportacions o contribuir a determinades assegurances
socials, motiu pel qual s’accedeix a una part significativa de les prestacions
públiques sense necessàriament haver cotitzat prèviament per adquirir el dret
respectiu.

En la figura 3.3 es pot observar la presència del sector públic en els diversos àmbits
d’inclusió.

Figura 3.3. Representació de la presència relativa de l’Estat en la regulació o la
implementació de polítiques socials en diversos àmbits (model socialdemòcrata)

En aquesta representació es pot observar com en els règims de benestar socialde-
mòcrates la presència del sector públic és relativament forta en la major part dels
àmbits, proveint de serveis específics de titularitat pública en àmbits com la salut
o l’educació, amb un mercat de treball comparativament força regulat i amb un
pes notable de l’oferta pública en el mercat residencial o en programes de cultura,
lleure i esport.

Les polítiques socials s’estenen en el conjunt del cos social amb mesures es-
pecífiques que van molt més enllà d’accions de reinserció. Els sistemes de
protecció pública es troben molt desenvolupats, la qual cosa disminueix els riscos
i factors d’exclusió i facilita la participació social amb accions de promoció i
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prevenció. Cal notar que aquestes societats continuen tenint un sistema econòmic
de tipus capitalista, motiu pel qual, malgrat la gran presència del sector públic
com a principal actor, els àmbits del treball i l’economia continuen regint-se
fonamentalment per regles de lliure mercat.

Països com Espanya, Grècia o Portugal van trigar a desenvolupar models de
protecció social propers als dels països del seu entorn. Els estats del benestar
en aquests països compten amb una tradició molt més curta, i no va ser fins
les transicions democràtiques, als anys setanta, que es van dotar d’un seguit de
principis fonamentals que garanteixen la protecció pública de determinants drets.
Tot i que, naturalment, aquests països presenten diferències importants, es pot
afirmar els seus règims de benestar tenen en comú alguns trets:

• Baixa despesa o inversió social

• Universalització relativament completa en serveis bàsics de salut i nivells
d’educació obligatòria

• Sistema contributiu a nivell de pensions de jubilació o prestacions d’atur

• Oferta residencial molt liberalitzada amb escassa presència de regulació o
parc públic d’habitatge

• Xarxa de serveis socials específics molt poc desenvolupada

• Gran pes del mercat i de la família en la provisió de serveis de cura i atenció

Aquestes característiques dels règims de benestar dels països del sud d’Europa i el
seu grau de desenvolupament menor s’expliquen per qüestions culturals. El pes de
la família com a proveïdor de benestar i seguretat i una visió del paper de l’Estat
paternoassistencialista són trets comuns a aquests països.

Evidentment, també es poden adduir motius històrics. Les transicions democrà-
tiques als anys setanta i els inicis d’aquests règims de benestar als anys vuitanta
coincidiran ràpidament amb fenòmens d’ordre mundial com la internalització del
comerç i la creixent adopció de postulats neoliberals. Fenòmens que frenaran
l’incipient desenvolupament dels estats del benestar en aquests països i que
marcaran, per altra banda, una tendència avui dia encara manifesta de reducció
dels sistemes de benestar arreu del món.

Més endavant, reflexionarem sobre aquests canvis que condicionen el marc de
desplegament de polítiques socials i transformen en molt bona mesura la forma en
que l’acció social avui ha de plantejar-se.

3.1.7 La professionalització de l’acció social

L’assumpció per part dels estats de cada cop més funcions de protecció social es
troba lligada amb la necessitat de disposar de professionals adequadament formats,
ja sigui amb prestacions garantides i recollides com a dret, en el cas dels estats del
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Mary Ellen Richmond

Dins la Charity Organization
Society cal mencionar la figura

de Mary Ellen Richmond
(1861-1928), qui des de la seva

seu als Estats Units va fer també
aportacions metodològiques que

defineixen encara avui algunes
de les característiques de l’acció

social, com per exemple la
importància de l’entrevista o

entendre l’acompanyament com
un procés obert.

benestar, o amb prestacions no garantides i de tipus assistencial. Sigui com sigui,
és en aquest escenari de mitjan segle XX, amb una Europa en conflicte, en plena
crisi i transformació, quan s’assisteix a la progressiva professionalització de les
persones que es dediquen al treball social.

La presència de la intervenció social pública en bona part dels àmbits socials pro-
picia la necessitat de racionalitzar els recursos i establir uns criteris estandarditzats
de funcionament. Les figures professionals aniran perfilant-se i es començaran a
establir formacions específiques per adaptar un seguit de professions vinculades
a l’atenció de les persones i a les característiques pròpies de l’acció social,
formacions que amb el temps acabaran esdevenint titulacions específiques.

Aquesta tendència cap a la professionalització és comuna a tots els països, tot i
que novament es poden advertir diversos ritmes i algunes tendències específiques
a cadascun d’ells. Si considerem el marc europeu cal destacar sobretot el paper
pioner de França o el Regne Unit i, en menor grau, Alemanya, Suïssa i altres
països d’Europa del nord o central.

Potser es poden considerar antecedents d’aquesta professionalització algunes
aportacions metodològiques prou sistematitzades fetes durant el segle XIX. En
aquesta època ja es tendeix a una racionalització dels serveis d’atenció social,
racionalització que en la majoria dels casos la desenvolupen els estats amb uns
criteris de control social i optimització de recursos.

En una línia singular, es poden trobar reflexions al voltant de la professionalització
dels serveis socials de gran impacte com les fetes per la Charity Organization
Society (COS). Aquesta, fundada a Londres el 1869, és una organització que,
inspirada encara per idees cristianes i radicada en països de tradició liberal, va
defensar la necessitat de sistematitzar el treball d’assistència.

Entre altres qüestions, des de la COS es van plantejar per primera vegada temes
tan importants com el treball de casos individual o la recerca de motivacions,
capacitats i coresponsabilitat per part de les persones a qui s’atén. La seva defensa
de l’acció social com quelcom professionalitzat es va traduir en l’organització
d’unes primeres formacions adreçades a les persones que de forma voluntària
o remunerada hi treballaven.

En l’estat espanyol cal mencionar també la figura de Concepción Arenal (1828-
1893), qui va estudiar en profunditat algunes de les institucions socials de
l’Espanya de l’època i va fer anàlisis sobre l’abast de les polítiques de beneficència
i la intervenció de l’Estat, promovent la defensa de determinats drets, denunciant la
situació de maltractament d’alguns col·lectius i la manca de recursos generalitzada
als centres.

Ja en el context de crisi de l’Europa d’entreguerres, diversos moviments d’inicia-
tiva civil conflueixen en la professionalització de l’acció social, uns moviments
que tracten d’oferir noves respostes a les dificultats socials de l’època. S’han
de destacar en aquest sentit corrents pedagògics relacionats amb l’atenció a la
infància que ja abans de la Segona Guerra Mundial s’organitzaven al voltant de
colònies i centres que ofereixen auxili i recursos als nens i que van tenir un
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paper molt important en la promoció dels drets dels infants. En aquest sentit cal
mencionar el treball d’abast europeu de l’anglesa Eglantyne Jebb, que lluità pel
reconeixement dels drets dels infants participant en la seva consolidació amb la
Declaració de Ginebra (1923).

Igualment, altres corrents relacionats amb l’educació de la joventut com el
moviment escolta o les aportacions de diversos plantejaments lligats a centres
de formació d’adults van estendre’s arreu d’Europa, amb especial incidència
en països com França, el Regne Unit, Alemanya o Dinamarca i amb interessants
referents a l’Estat espanyol, com les missions pedagògiques o altres experiències
d’educació popular.

Els corrents pedagògics han suposat una fita important en la
professionalització de l’acció social, defensant i organitzant unes primeres
formacions específiques adreçades a les persones que havien de treballar en
aquests centres o amb aquests col·lectius.

Aquestes formacions van anar consolidant-se amb l’impuls d’alguns centres
precursors com el Centre Oficial de Formació d’Educadors Especialitzats a França
(1942), que va ser clau en la professionalització dels treballadors de l’àmbit social.
Altres països van anar impulsant en dècades posteriors les seves formacions
especialitzades en un procés continu de reconeixement de la seva especificitat com
a perfil professional.

En el cas d’Espanya, també es van anar creant centres de formació específica. Ja
des del 1958, Càritas, amb l’impuls del Centre d’Estudis Socials, organitzà
escoles de treballadors socials que estaven orientades a formar professionals de
centres associats a l’Església. Amb una oferta de caràcter multidisciplinari, va
oferir formació a perfils molt diversos en l’atenció de diverses situacions socials.

Entre altres centres de formació que posteriorment van suposar un impuls definitiu
en la consolidació de la formació específica cal situar en un lloc destacat el
Centre de Formació d’Educadors Especialitzats de Barcelona (1969). Basat
en el model del Centre d’Educadors Especialitzats francès i amb una orientació
pedagògica de referència, va gaudir de prestigi i va suposar un model en la creació
posterior d’altres centres d’ensenyament. De fet, va desenvolupar la seva activitat
a partir de 1980 sota la responsabilitat de la Diputació de Barcelona, fins a la
creació dels estudis superiors en l’àmbit social.

La progressiva professionalització a l’Estat va consolidar el seu procés amb
la creació d’estudis reglats als anys vuitanta i sobretot als anys noranta, amb
la creació, entre d’altres afins, de la Diplomatura de Treball Social el 1990,
la d’Educació Social el 1992 i el Grau Superior d’Integració social el 1995.

Amb tot, es pot afirmar que la consolidació del perfil professional dels integradors
socials està tot just resolent-se. Potser encara és massa d’hora per concloure quin
ha de ser el lloc exacte que li serà reservat en el panorama de les professions
dedicades a l’acció social, i les transformacions que experimenten les nostres
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societats obliguen a ser cauts a l’hora de parlar del futur professional. El retrocés
dels estats del benestar, la globalització, els canvis sociodemogràfics, l’avenç
d’ideologies neoliberals i la mercantilització de molts serveis estan canviant la
fisonomia del camp de l’acció social. En tot cas, sembla evident que la presència
d’integradores i integradors és cada cop major en més àmbits professionals, i que
la seva formació recull un seguit de competències que els habilita clarament per
obtenir un espai professional, ja sigui en serveis d’iniciativa pública o privada.

3.1.8 Reptes de futur de l’acció social. Globalització neoliberal i
segona modernitat

Avui els i les integradores socials ocupen ja un espai reconegut en el camp de
l’acció social. No obstant això, aquest mateix camp està experimentant diverses
transformacions que obliguen a replantejar-se algunes qüestions fonamentals.

El treball d’integració social avui es desenvolupa en un nou escenari
sociopolític que determina la manera com l’alteritat és novament construïda
i que assigna als treballadors d’acció social un paper transformat en el
tractament de les situacions de risc.

El retrocés dels estats del benestar és un fenomen comú a la majoria de països
del nostre entorn, i s’explica en part per un conjunt de fenòmens d’abast mundial.
La transformació de les relacions de producció, la tecnificació, la globalització
del comerç i de les economies, els nous fluxos migratoris, l’auge del capitalisme
financer i l’arribada d’unes noves tecnologies de la comunicació i la informació
han canviat les nostres societats. En alguns casos, aportant avenços significatius i
posant a l’abast d’alguns pocs determinats béns i serveis, però també precaritzant
les condicions de vida, fent desaparèixer espais fonamentals d’afiliació, accelerant
crisis mediambientals, aguditzant algunes situacions de vulnerabilitat i generant
noves formes de pobresa i exclusió. Aquestes noves i velles formes d’exclusió
requereixen de l’articulació de respostes, i aquest nou escenari governat per unes
lògiques globalitzades troba en els estats un instrument en si mateix incapaç
d’oferir-les.

La crisi econòmica ha fet caure els ingressos dels estats, i el seu elevat endeuta-
ment els deixa en una posició de dependència de les conjuntures d’uns mercats
financers globals. Mercats que avancen esperonats exclusivament per la lògica de
maximitzar interessos econòmics i sense trobar organitzacions d’abast mundial
que vulguin o siguin capaces d’establir unes regles del joc. Els estats tenen menys
poder i menys capacitat d’inversió social, i els vells sistemes de protecció es
debiliten.

Però totes aquestes dinàmiques no cal considerar-les com una fatalitat, com
uns nous signes del temps als quals inevitablement sigui necessari adaptar-se
passivament. Cal entendre que tots aquests fenòmens són al mateix temps causa
i conseqüència de l’auge d’una determinada ideologia política neoliberal que ha
anat guanyant terreny des dels anys vuitanta fins avui.
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Ideologia que d’ençà dels governs de Thatcher al Regne Unit i Reagan als Estats
Units han anat impregnant el subconscient de la ciutadania, els programes dels
partits polítics de tot signe i el llenguatge i la lògica dels estats i altres organismes
internacionals.

El neoliberalisme aposta per la desregulació generalitzada dels mecanismes
de treball i producció, del comerç i de les activitats financeres, reduint
la capacitat dels estats de legislar sobre aquestes matèries, considerant
qualsevol acció de govern com una ingerència a la lliure circulació d’idees,
béns, capital i recursos, i conferint a les dinàmiques de mercat, a la lliure
circulació de capitals i a la iniciativa privada un poder gairebé messiànic per
generar per si mateixos progrés, riquesa i prosperitat.

En la dècada dels noranta, amb la caiguda del bloc comunista de l’Est, el
neoliberalisme capitalitzà aquesta conjuntura per presentar-se a si mateix com a
model triomfador de civilització i erigint-se com a ”pensament únic” (Ramonet,
1996) i sense oposició.

Aquesta desregulació en tots els àmbits, orientada ideològicament, va provocar
el debilitament de les xarxes de protecció social, estatals i comunitàries. Es
consolidà el fenomen de la democratització del risc (Beck, 1998). Cada cop més
persones de diferents estrats socials es poden veure amb més facilitat en situacions
de ruptura i vulnerabilitat al llarg de la seva vida. Els mateixos espais socials del
treball, la fàbrica, la família, el territori es transformen (Castel, 1997), i la manca
de solidesa dels espais, de les institucions i de les relacions socials accentuen
aquesta percepció d’inseguretat i manca d’afiliació. És en aquest sentit que es
parla d’una segona modernitat (Beck, 2002) o de modernitat líquida (Bauman,
2002).

En una atmosfera dominada pel pensament únic neoliberal, l’individu i
la seva iniciativa passen a considerar-se com els responsables únics de la
seva adaptació a uns nous mecanismes socials mancats d’espais de protecció
i seguretat, generant una relativa atomització de les relacions socials i
una individuació de la responsabilitat que descarrega ideològicament les
societats i els estats del seu paper tradicional de garants del benestar.

Els individus són els culpables de la seva situació, dels seus èxits i dels seus fra-
cassos, oblidant que les desigualtats d’oportunitats i la iniquitat en el repartiment
de recursos simbòlics i materials tenen un paper determinant en les possibilitats
de desenvolupament de les persones, i que són les mateixes societats les que
s’organitzen a partir d’uns mecanismes que reparteixen unes i altres de manera
desigual.

Allò social i comú, els drets i principis, les aspiracions comunes, les institucions
de generació d’oportunitats o d’atenció de necessitats deixen de ser considerades
com a un assumpte públic. Les responsabilitats i els riscos són individuals, i les
respostes per fer-hi front es privatitzen.
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En aquest escenari, els estats renuncien progressivament a considerar els drets so-
cials i la seva defensa mitjançant polítiques de protecció i redistribució de recursos
com la seva responsabilitat. Molt al contrari, les ideologies neoliberals consideren
la inversió social com a despesa, i aquest paper de regulació i redistribució dels
estats és vist com un fre a la lliure circulació de béns, capitals i recursos. Lliure
circulació que d’acord amb aquesta ideologia hauria de generar per si mateixa el
progrés i desenvolupament de les societats. Lluny d’això, els capitals i els recursos
tendeixen a concentrar-se i els riscos i vulnerabilitats creixen. La lògica actual dels
mercats privatitza guanys i socialitza pèrdues (Ramonet, 2009).

Com adverteixen diversos autors com Castel (1984), l’acció social experimenta
també des de fa algunes dècades aquests processos solidaritzant-se i expressant
alguns d’aquests mecanismes. Cal comprendre que l’acció social sempre és
una resposta que s’organitza des de les mateixes societats, i no pot, ni en part
segurament deu, ser aliena a les lògiques i discursos presents a aquestes. En
efecte, es pot advertir una tendència a fer que la iniciativa privada guanyi terreny en
detriment de la intervenció pública, i tant l’una com l’altra s’arrisquen a caure en
unes dinàmiques que tendeixen novament a considerar les situacions de risc com
escenaris que requereixen del control social. Les persones en situació d’exclusió
poden ser vistes com a fonts de conflictivitat social, una alteritat sobre la qual cal
una intervenció.

La percepció de la vulnerabilitat social com a objecte de control s’estén
avui amb la creixent sistematització i registre que classifiquen les persones
d’acord amb la seva pertinença a determinats col·lectius vulnerables,
burocratitzant la intervenció social i organitzant les respostes no d’una forma
integral i coordinada, sinó de forma aïllada i treballant en compartiments
estancs.

La lògica d’individuació de risc porta a moralitzar sobre les persones en situació
vulnerable, considerant-les responsables de la seva situació, i l’acció social tendeix
avui a burocratitzar-se novament i a oferir respostes estandarditzades a situacions
individuals.

Aquesta lògica classificatòria, neohigienista per a alguns autors, és comuna en
totes les societats, i assenyala les persones portadores de determinats trets o que
travessen per determinades situacions, atribuint-los un lloc social de menys valor.
La resposta de l’acció social pot tendir a generar novament uns circuits tancats per
a aquestes persones que els allunyin definitivament de la seva participació plena
a la societat, contenint la seva situació com a mecanisme de control social, però
generant dependència i cronificant-la.

D’igual forma, s’adverteix una tendència a instrumentar polítiques, dites de
prevenció social, que amb l’objectiu declarat de minimitzar determinats riscos
estenen al conjunt del cos social el control i la moralització sobre les conductes:
prevenció de la delinqüència, prevenció de la malaltia, prevenció del maltracta-
ment, de la violència, etc., classificant, qualificant, i estigmatitzant determinats
col·lectius i generant noves formes de disciplina.
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Sembla, doncs, que s’assisteix a l’avenç generalitzat de models de benestar
de tipus neoliberals, amb escassa inversió social, gran presència del mercat i
manca d’universalització dels serveis. En aquest escenari, les integradores i els
integradors han de treballar en espais àmpliament burocratitzats i amb escassos
recursos, amb lògiques de contenció dels problemes socials i amb el risc de trobar-
se sense mecanismes ni recursos per fer del seus espais de treball llocs per al
foment de l’autonomia i la transformació social en unes condicions laborals sovint
precàries (Sáez, 2003).

Potser els signes del temps obliguen en certa mesura a canviar, i sembla difícil que
determinants plantejaments puguin tornar. La globalització pot ser un procés de no
retorn, però això no implica necessàriament que no pugui reorientar-se la manera
en què ho fa. Davant l’avenç de les lògiques neoliberals i l’omnipresència a escala
global de lògiques de mercat, cal generar mecanismes de governança global.

Cal que la societat civil s’organitzi per defensar la igualtat de recursos i d’oportu-
nitats. Amb un major o menor concurs de l’Estat, s’han de generar mecanismes
de redistribució dels béns materials i culturals garantint l’accés i la participació
de les persones als espais de reconeixement, promoció personal i creació de valor.
Cal també defendre mesures d’equitat. Les situacions de desavantatge presents
requereixen de mesures d’adaptació per a determinats col·lectius. No hi ha prou
amb el fet de repartir de forma igualitària recursos i oportunitats, cal encertar a fer-
ho de forma equitativa, ajustant-los a les necessitats, els interessos i les capacitats
específiques de les persones.

Apoderament i coresponsabilitat

Les integradores i els integradors, pel seu coneixement, el seu paper i compromís, poden
treballar en la mobilització de la societat. Malgrat el sovint estret marge que deixen uns
projectes i intervencions molt protocolitzades, s’ha de continuar apostant per l’atenció
personal i el foment de l’autonomia, l’abordatge integral i el treball en xarxa. L’apoderament
i la coresponsabilitat, dues qüestions claus per al treball d’acció social, poden ser dues
palanques que facin possible petites però significatives transformacions, dinamitzant i
articulant respostes que trenquin amb les lògiques d’atomització de les relacions socials
i facin de nou entrar en les agendes polítiques les qüestions d’igualtat i justícia social.

En aquest sentit, existeixen nombroses iniciatives ciutadanes que des d’un àmbit
local estan aconseguint generar noves pràctiques de solidaritat i transformació
de les lògiques econòmiques i socials. Aquestes experiències, al cap i a la fi
noves formes d’acció social, expressen també una voluntat de canvi. Dotades
de la suficient força, poden potser proposar-nos nous models de societats més
inclusives.

3.2 Marc legal i administratiu de l’acció social

Resulta del tot imprescindible tenir presents alguns dels fonaments bàsics dels
nostres ordenaments jurídics per comprendre com s’organitza l’acció social a les
nostres societats.

Si es vol aprofundir en
algunes experiències de
participació ciutadana que
des de l’àmbit local
aconsegueixen generar
espais d’inclusió es
recomana la següent
publicació:
Autors diversos (2009).
Respuestas locales a
inseguridades globales.
Innovación y cambios en
Brasil y España. Colección
Interrogar la actualidad,
Núm. 24. Barcelona: Fund.
Cidob.
Disponible a:
http:
//goo.gl/9G8Kxh.
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Malgrat el retrocés dels estats del benestar, l’acció social depèn de
l’existència d’uns drets reconeguts en els marcs legals. Drets que han
d’expressar-se en un seguit de lleis que articulen respostes per a la seva
defensa efectiva. El terreny de l’acció social s’organitza al voltant d’aquestes
lleis i de determinades polítiques socials que instrumenten mesures per
afavorir la inclusió a les nostres societats.

L’ordenament jurídic presenta algunes complexitats. La concreció de determina-
des polítiques en una matèria concreta depèn de quina és la institució o organisme
considerat competent. Determinades competències es resolen en àmbits autonò-
mics o locals, mentre que d’altres són d’àmbit estatal i algunes altres fins i tot
depenen de normatives europees.

A nivell d’habitatge existeixen normatives europees sobre medi ambient,
entre d’altres, que hi incideixen, com normatives d’àmbit estatal i autonòmic
sobre construcció i normatives d’àmbit local lligades als usos del sòl o a
l’urbanisme. Comprendre i articular propostes d’acció social vinculades a
l’habitatge requereix tenir present normatives específiques en tots aquests
marcs.

Alguns principis que s’han de tenir presents quan es parla dels marcs legals de
l’acció social són els següents:

• Principi de jerarquia normativa: les normes tenen un rang jeràrquic, de
major a menor, i en cas de conflicte han de prevaldre les normes de rang
superior. La norma considerada suprema de l’ordenament jurídic és la
Constitució. Per sota d’aquesta es trobarien les lleis orgàniques que regulen
matèries d’especial interès i que requereixen de majoria absoluta per a la
seva aprovació. Després trobaríem les lleis ordinàries, els decrets i els
ordres. Les comunitats autònomes tenen també poder legislatiu en aquelles
matèries sobre les quals tenen competències d’acord amb els seus Estatuts
d’Autonomia. També s’han de sotmetre a aquesta jerarquia normativa.

• Principi d’especialitat: d’acord amb aquest principi, una llei que regula
un àmbit especial preval sobre una llei general que en regula diversos.

• Principi de temporalitat: estableix que les normes posteriors han de
prevaldre sobre les anteriors.

També la presència d’un determinat dret a l’ordenament jurídic no suposa en tots
els casos que aquest sigui garantit o exigible per a la ciutadania.
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Cal distingir entre drets objectius i drets subjectius. Els primers els
conformen el seguit de normes jurídiques, i els segons corresponen a la
facultat de les persones per poder exigir el seu compliment. Determinats
drets es poden considerar principis rectors d’un ordenament jurídic, però
si no s’instrumenten lleis concretes per fer-los efectius poden romandre
pràcticament inoperants.

Per aquest motiu, a part de determinades lleis, s’observaran també alguns decrets i
plans estratègics que desenvolupen algunes qüestions clau relacionades amb l’ac-
ció social i suposen un marc de referència per entendre el paper de l’Administració
pública en la inclusió social.

Finalment, cal considerar que l’acció social es pot dur a terme incidint sobre
la inclusió de persones o col·lectius en sectors molt diversos, fet que d’alguna
manera convidaria a tenir present legislació de moltes matèries i de diverses
administracions.

3.2.1 Marc europeu i internacional

Avui les institucions internacionals no tenen encara un poder real i prou vinculant
per regular i legislar amb força sobre determinats fenòmens globals. La seva
creació recent, malgrat estar sovint orientada a la consecució d’uns objectius
relacionats amb la pau, la prosperitat, la sostenibilitat o la justícia global,
competeix amb altres poders tradicionals com els dels mateixos estats, altres
organitzacions multilaterals vinculades a interessos econòmics o comercials o la
capacitat d’influència de les grans corporacions transnacionals.

Cal citar, no obstant això, alguns organismes que tenen una influència major o
menor en la governança mundial i que tenen un paper en la defensa dels drets
socials.

El que coneixem avui com Organització de les Nacions Unides (ONU) neix
el 1945, poc després de finalitzar la Segona Guerra Mundial. Composta en
aquells moments de 51 països, es va plantejar com a un organisme de cooperació
internacional per al govern de qüestions relacionades amb la pau, la seguretat, el
dret i el desenvolupament econòmic i social. Troba el seu antecedent més clar en
l’anomenada Societat de Nacions (SDN), fundada el 1919 també en el context de
finalització d’una guerra, la Primera Guerra Mundial.

Avui la ONU es compon de 193 països, la pràctica totalitat, amb l’excepció
de territoris considerats en disputa i sobre els quals no es reconeix encara una
sobirania nacional clarament delimitada.

Existeixen molts organismes dependents de l’ONU amb influència sobre àmbits
que es poden considerar socials. En destaquen el Consell Econòmic i Social,
la UNICEF (Fons de les Nacions Unides per a la Infància), el Programa de
les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), l’Alt Comissionat de les
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Nacions Unides per als Refugiats (ANCUR), l’Organització de les Nacions
Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), l’Organització
Internacional del Treball (OIT), l’Organització Internacional de les Migracions
(OIM) o l’Organització Mundial de la Salut (OMS). També mereixen especial
atenció la creació del Tribunal Penal Internacional, amb seu a L’Haia, que permet
sotmetre a procediment judicial crims comesos a països membres, sovint vinculats
a conflictes bèl·lics o vulneracions dels drets humans.

La Unió Europea, per la seva part, esdevé des de la seva creació com a entitat
jurídica amb naturalesa pròpia el 1991 un actor clau en l’escenari internacional.
La seva consolidació recull diversos esforços per integrar i definir un nou escenari
polític i econòmic comú als països europeus. Des de la Segona Guerra Mundial
es van crear diversos organismes per treballar en aquesta direcció, i que són un
antecedent clar de la Unió Europea: Comunitat Europea del Carbó i l’Acer-CECA
(1951), la Comunitat Europea de Defensa-CED (1952), la Comunitat Econòmica
Europea-CEE (1957), la Comissió Europea (CE) i el Consell de la Unió Europea
(CUE), el 1967, entre d’altres.

Aquests primers organismes que tractaven d’elaborar una política europea comuna
van ser creats sota la iniciativa de França, la República Federal Alemanya, Itàlia,
Bèlgica, els Països Baixos i Luxemburg. Posteriorment van anar afegint-s’hi altres
països com el Regne Unit, Irlanda i Dinamarca (1973), Grècia (1981), Espanya i
Portugal (1985) fins a conformar la Unió Europea de 28 membres que es coneix a
l’actualitat.

L’adhesió progressiva dels diversos estats a la Unió Europea suposa
la delegació de determinades competències i la cessió de les sobiranies
respectives de cada país en determinades matèries.

Sense entrar a detallar el complex entramat jurídic i institucional de la Unió
Europea, sí que cal tenir presents alguns aspectes estretament lligats amb els drets
i les polítiques socials en àmbit europeu.

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (2007) és una normativa
vinculant, d’obligat compliment per a tots els membres, en què es detalla una part
de l’esperit social al qual aspira la Unió Europea des de la seva creació. S’hi
consagren drets fonamentals que tots els estats membres han de complir i vetllar
pel seu compliment, com, per exemple, el dret a una vida i a un treball digne, la
llibertat d’expressió, pensament i culte, la llibertat de reunió i associació, el dret
a la igualtat i a la no-discriminació, a la justícia, la participació i la ciutadania... I
tot un seguit de drets i principis recollits en un títol amb el nom de “Solidaritat”
que consagra el dret a la seguretat, la previsió i l’ajuda social.

Com en molts casos, les normatives europees, fins i tot aquelles vinculants, deixen
en mans dels estats l’adaptació (transposició) i la provisió de mesures concretes
per fer efectius els seus continguts. La Carta de Drets Fonamentals preveu per si
mateixa pocs supòsits i pobres mecanismes amb els quals els ciutadans puguin
reclamar els drets als quals fa menció. No obstant això, suposa una proclamació
jurídica de gran interès en el sentit que la resta de normatives europees haurien de
ser solidàries i coherents amb aquesta.
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També mereixen una menció les polítiques europees sobre igualtat i no-
discriminació o els mecanismes del Fons Social Europeu. Aquests estan plan-
tejats com un instrument per dotar la Unió Europea de cohesió social finançant
accions vinculades a polítiques socials i de desenvolupament econòmic i social de
regions i territoris desafavorits.

3.2.2 Marc estatal

La Constitució espanyola (CE) és la norma fonamental de l’ordenament jurídic a
l’Estat. El defineix com un Estat de dret, democràtic, social i autonòmic. Aquesta
caracterització com a social ja compromet certa voluntat d’ordenar-se a partir de
principis d’igualtat, justícia social i d’atenció a les situacions de vulnerabilitat. La
CE proclama el principi de dignitat de les persones, dels quals emanen els drets
socials. També obliga les administracions a promoure les mesures necessàries per
fer possible la llibertat i igualtat efectives (art. 9.2 CE).

Distingeix entre tres grups de drets fonamentals, cadascun amb les seves
mesures de protecció i garanties:

• Drets fonamentals i llibertats públiques: aquests vinculen tots els poders
públics que han de comprometre’s a respectar-los i salvaguardar-los. Són
directament exigibles davant qualsevol tribunal ordinari, i qualsevol modifi-
cació d’aquests drets obligaria a una reforma constitucional. En aquest grup
es troben drets civils i polítics i alguns drets socials com el dret a l’educació,
el dret d’associació i participació, el dret de vaga o la llibertat per sindicar-
se.

• Drets i deures dels ciutadans: aquest segon grup comprèn drets com, entre
d’altres, el dret al matrimoni, el dret i deure al treball, el dret de propietat,
el dret a disposar de convenis laborals... Tot i ser vinculants i exigibles,
requereixen del desplegament de lleis específiques que els facin efectius.

• Principis rectors de la política social i econòmica: aquest darrer grup es
considera que han de ser presents i donar forma al conjunt de la legislació.
Depenen, naturalment, de lleis específiques, però no són drets vinculants
ni directament exigibles pels ciutadans. Entre els més importants es poden
destacar el dret a l’accés a la cultura, el dret a la Seguretat Social, el dret a
l’habitatge, a la protecció de la salut i la qualitat de vida, el dret a l’atenció
de les persones amb diversitat funcional, o la participació de la joventut i
l’atenció a la tercera edat.

Com podem veure, un gruix important de drets són considerats com a principis
rectors que han d’inspirar l’ordenament jurídic. Però no són vinculants i exigibles,
i depenen del desplegament de lleis i altres polítiques que els facin efectius.

En matèria de serveis socials, la CE no fa una menció explícita que obligui l’Estat
a articular-los. L’article 149.3 declara que són les comunitats autònomes les qui

Podeu consultar la
Constitució espanyola
seguint el següent enllaç:
http://
administraciojusticia.
gencat.cat/web/
.content/
documents/arxius/
constitucio.pdf.
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poden desenvolupar-los a partir dels seus Estatuts respectius. Sí que s’han de
destacar algunes lleis en l’àmbit estatal que tenen gran influència en la inclusió
social de les persones.

Àmbit educatiu

La Llei 8/2013, del 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa,
és una llei orgànica d’àmbit general que pot ser desenvolupada per altres lleis
autonòmiques que tenen competències en matèria d’educació. Considerant el
principi de jerarquia normativa, la seva recent aprovació pot provocar alguns
canvis en lleis d’educació autonòmiques, com ara la catalana. Conserva aspectes,
tot i que amb algunes modificacions substancials, de la llei anterior, Llei orgànica
2/2006.

La llei regula aspectes com l’ordenament de les diverses etapes d’ensenyament, el
currículum, la tipologia i l’organització dels centres educatius. Proposa mesures
per atendre necessitats educatives especials i també regula aspectes que tenen que
veure amb el professorat, les llengües vehiculars, l’avaluació i la planificació.

La llei planteja un seguit de mesures per adaptar el sistema educatiu a principis de
qualitat, equitat racionalitat i eficiència, cerca una adaptació de l’oferta formativa
a la millora de la competència i l’ocupabilitat, reforça l’autonomia dels centres,
adapta canvis a les noves tecnologies de la informació i tracta de modernitzar la
formació professional.

Podeu consultar íntegrament la LOMCE a:

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/
BOE-A-2013-12886-C.pdf.

Àmbit de la salut

Les comunitats autònomes tenen traspassades plenament les competències sobre
salut des de l’any 2001. No obstant això, existeix una norma d’àmbit estatal que
regula alguns aspectes bàsics, la Llei 16/2003 de cohesió i qualitat del Sistema
Nacional de Salut.

Aquesta llei estableix un marc legal comú a tot el territori de l’Estat sobre
uns principis d’equitat, qualitat i participació social que garanteixin unes
prestacions de salut comunes. Defineix un catàleg de prestacions sociosanitàries
mínimes que han de prestar-se de forma garantida i que constitueixen la cartera de
serveis del Sistema Nacional de Salut (SNS). Regula altres aspectes fonamentals
com la recerca en salut, els sistemes d’avaluació dels processos, els professionals
i els medicaments i productes sanitaris. També estableix els mecanismes per a
l’accés als serveis de salut.

En aquest sentit, cal destacar que el Reial decret-llei 16/2012, de 20 d’ abril,
de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i
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millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, va establir una polèmica
mesura que restringia l’accés universal al Sistema de Salut Pública.

Aquest Reial decret proposa l’accés al Sistema Nacional de Salut a partir de la
condició d’assegurat o de beneficiari. És a dir, que en lloc de plantejar-ho com un
dret subjectiu exigible i garantit per a qualsevol persona, passa a ser una prestació
a la qual tenen dret només aquells que reuneixin unes determinades condicions.
Aquesta mesura deixa fora del sistema de salut, amb l’excepció de les atencions
d’urgència o relacionades amb l’embaràs o el part, persones estrangeres en situació
administrativa irregular, amb la qual cosa provoca una nova forma d’exclusió
sanitària.

Malgrat que algunes comunitats autònomes van anunciar que continuaran oferint
els serveis de salut amb plena cobertura, existeixen cada vegada més casos de
persones que fruit d’aquesta normativa, de la por o del desconeixement o de males
praxis en determinats centres de salut es veuen privades d’una atenció i un servei
fonamentals.

En aquests enllaços podeu trobar els següents textos:

• Llei 16/2003 de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut: http://www.boe.es/
boe/dias/2003/05/29/pdfs/A20567-20588.pdf

• Reial decret-llei 16/2012, de 20 d’ abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat
del Sistema Nacional de Salut: http://www.boe.es/boe/dias/2012/04/24/pdfs/
BOE-A-2012-5403.pdf.

Àmbit del treball

El treball és, com s’ha pogut veure, un dret i un deure reconegut en la Constitució
espanyola. En una societat amb economia de mercat, l’Estat s’encarrega de regular
les relacions laborals delimitant aquest dret i establint un seguit d’obligacions i
normes que donen marc a les relacions entre empreses i treballadors. Tanmateix,
l’Estat legisla sobre el dret de sindicació i és l’encarregat de promoure el diàleg
social entre patronal i sindicats.

En el context de l’Estat espanyol, la llei de l’Estatut dels Treballadors
estableix els aspectes fonamentals sobre drets i deures, tipus de contractació,
jornades, retribucions, vacances, permisos, règims disciplinaris, negociació
col·lectiva, sindicació i altres matèries que regulen les relacions de treball.

Davant el context de crisi, i seguint les recomanacions i els mandats d’institucions
europees i internacionals, s’han anat produint un seguit de reformes laborals. El
Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del
mercat laboral es proposa dinamitzar el mercat de treball i fomentar la creació
d’ocupació, promou mesures orientades a la flexibilització de les jornades i la
reducció de les modalitats de contractació. D’acord amb diversos actors polítics
i sindicals, aquesta reforma pot tenir aspectes d’inconstitucionalitat, ja que, entre
altres mesures, dificulta la negociació col·lectiva, modifica sensiblement a la baixa
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Podeu consultar el
document complet del Reial

decret legislatiu 1/1994 al
següent enllaç:

http:
//www.seg-social.

es/Internet_1/
Normativa/index.

htm?dDocName=
095093.

Al següent enllaç podeu
consultar el text de la Llei
orgànica 4/2000, d’11 de

gener, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya i

la seva integració social:
https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=
BOE-A-2000-544.

les indemnitzacions per acomiadament i permet a les empreses ajustos interns en
context de dificultat econòmica.

En els països de l’entorn europeu existeix una llarga tradició de pacte social,
no exempta de conflictes, al voltant de la legislació en matèria laboral. Aquesta
s’ha vingut traduint en la presència de convenis col·lectius sectorials i territorials
que determinen les condicions laborals. La nova reforma laboral ha transformat
aquest esquema de relacions laborals en permetre a les empreses en determinats
supòsits negociar individualment amb els treballadors les condicions de treball i
amb independència de la negociació col·lectiva.

En tot cas, aquesta reforma suposa una liberalització de les relacions laborals
que pot certament acomplir amb els objectius de millora de la competitivitat de
l’economia espanyola que es proposa en la línia d’abaratir els salaris i costos
de producció i en la reducció dels drets, la protecció i les prestacions dels
treballadors.

Podeu consultar aquests documents en els enllaços següents:

• Llei de l’Estatut dels Treballadors: http://www.boe.es/buscar/pdf/1995/
BOE-A-1995-7730-consolidado.pdf

• Llei d’Estatut dels Treballadors Autònoms: https://www.boe.es/boe/dias/2007/
07/12/pdfs/A29964-29978.pdf

• Reial decret-llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma
del mercat laboral: http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/
BOE-A-2012-2076.pdf

Seguretat Social

La Llei general de Seguretat Social (Reial decret legislatiu 1/1994 pel qual
s’aprova el text refós de la Llei 26/1990 general de la Seguretat Social) és la
norma que regula el funcionament del principal sistema de prestacions i previsió
de l’Estat. Planteja la Seguretat Social com un dret irrenunciable dels ciutadans
amb uns principis d’igualtat, solidaritat, universalitat i unitat.

La Seguretat Social dota els ciutadans de protecció davant de diverses
contingències com l’atur, la malaltia, l’embaràs, la paternitat i la maternitat,
la lactància, les prestacions familiars, els accidents de treball, la invalidesa,
la viduïtat, l’orfandat o la jubilació.

Estableix dues modalitats, una contributiva, que depèn de les aportacions prèvies a
la Seguretat Social, i una de no contributiva, que no depèn d’aquestes aportacions.
Regula les diverses formes d’afiliació i de contribució, així com els beneficiaris,
els imports i les durades de les diverses modalitats de prestació.
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Estrangeria

Una altra llei fonamental en tant que delimita l’accés a la ciutadania i la inclusió és
la coneguda com Llei d’estrangeria. El seu nom complet és Llei orgànica 4/2000,
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració
social.

Aquesta llei ha estat modificada per les lleis orgàniques 8/2000, 14/2003 i 2/2009.
Regula les diverses modalitats d’estada al país de persones estrangeres, els seus
drets, deures i llibertats, i estableix els mecanismes per a la seva integració i per
instrumentar mesures antidiscriminatòries en cooperació amb altres administra-
cions. També regula les condicions per al reagrupament familiar, els procediments
d’entrada i sortida del país, les formes d’obtenir visats i permisos de residència o
de residència i treball i la manera d’obtenir la nacionalitat espanyola.

Dependència

La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència és un altre text important per
comprendre les necessitats i possibilitats d’acompanyament de les persones que
poden presentar dificultats o desavantatges en la seva vida quotidiana. Aquesta
llei, coneguda com Llei de dependència, va suposar una fita important en el
desenvolupament de l’estat del benestar a Espanya. Per a alguns, completava un
pilar fonamental d’aquest.

Malgrat presentar notables problemes en el seu desplegament deguts a
la manca de finançament o de coordinació entre Administració central i
administracions autonòmiques, la Llei de dependència disposa d’un seguit
de mesures orientades al foment de l’autonomia de les persones i la millora
de la seva situació de dependència, mesures que es plantegen per donar
cobertura a prop d’un 7% de la població de l’Estat, d’acord amb dades de
2008, que no poden desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària
(ABVD) amb un grau mínim d’independència i autonomia.

La llei es basa en uns principis que cerquen garantir la igualtat en l’exercici del dret
subjectiu de ciutadania, com per exemple la universalitat, el caràcter públic de
les prestacions, l’atenció integral i la personalització de l’atenció, la promoció
de l’autonomia i la participació. La llei defineix els titulars, els seus drets i
deures, i crea el SAAD, Sistema per a l’Autonomia i l’Atenció de la Dependència,
que garanteix la qualitat de les prestacions i coordina els diversos organismes i
administracions.

Estipula diversos nivells de protecció: un primer nivell mínim de proteccions
garantides amb càrrec als pressupostos de l’Estat, un segon nivell de prestacions
que depenen dels acords entre Administració central i comunitats autònomes,
i un tercer nivell que depèn exclusivament d’aquestes darreres. Genera un
sistema d’avaluació que permet establir el grau d’autonomia i accedir al dret de

Podeu trobar el text complet
de la Llei 39/2006, de 14 de
desembre, de promoció de
l’autonomia personal i
atenció a les persones en
situació de dependència en
l’enllaç següent:
http://www.boe.es/
buscar/doc.php?
id=
BOE-A-2006-21990.
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Podeu trobar informació
completa sobre el document

de la Llei general de drets
de les persones amb
discapacitat i la seva

inclusió social a:
http://www.boe.es/

diario_boe/txt.php?
id=

BOE-A-2013-12632.

Podeu consultar el
document complet de la la

Llei Orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat

efectiva de dones i homes al
següent enllaç:

http://www.boe.es/
buscar/doc.php?

id=
BOE-A-2007-6115.

Podeu aprofundir en la Llei
Orgànica 1/2004, de 28 de
desembre, de mesures de
protecció integral contra la

violència de gènere en el
següent enllaç:

http://www.boe.es/
boe/dias/2004/12/

29/pdfs/
A42166-42197.pdf.

determinades prestacions. Finalment, la llei defineix el conjunt de prestacions, de
servei o econòmiques, a les quals es poden accedir.

El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió
social és una altra normativa d’especial incidència per al terreny de l’acció social.
Aquesta llei suposa alguns avenços respecte de la llei que des de 1982 —i amb un
criteri conceptual poc afortunat— regulava els drets i el sistema de prestacions de
les persones amb diversitat funcional, la Llei d’integració social dels minusvàlids
de 1982 (LISMI).

La nova llei regula aspectes fonamentals per a l’equiparació d’oportunitats i drets
de les persones, i defineix un seguit de prestacions que donen suport, ajudes
tècniques i econòmiques i serveis especialitzats a les persones amb diversitat
funcional i/o a les seves famílies. Igualment, estableix una sèrie de mesures
per afavorir la plena participació laboral, la no-discriminació i l’accessibilitat
universal.

Igualtat de gènere

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes suposa un avenç important en el reconeixement de les desigualtats que
experimenten les dones, atès que reconeix efectivament diversos fenòmens que
posen de manifest aquesta desigualtat, com la violència de gènere, la discriminació
salarial i en prestacions de viduïtat, l’atur femení, l’escassa presència de dones
en llocs de responsabilitat o els problemes de conciliació. Considera que el
treball per la igualtat ha de ser transversal i ha d’anar progressivament incorporant-
se a tot l’ordenament jurídic. Proposa un seguit de mesures de prevenció i
accions positives per facilitar l’accés de les dones en igualtat de condicions a
espais on tradicionalment tenen desavantatges, com per exemple el principi de
paritat en les llistes electorals i els nomenaments públics, propostes per facilitar
la conciliació familiar i laboral i altres específiques relatives als mitjans de
comunicació, l’educació, la cultura, la sanitat, l’accés a l’habitatge o el medi rural.

Violència de gènere

La Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral
contra la violència de gènere instrumenta un seguit de mesures per prevenir
situacions de violència envers les dones i protegir aquelles que han estat víctimes.
Reconeix la violència envers les dones com un assumpte de rellevància pública
i com la forma més crua de desigualtat entre homes i dones. Tracta d’oferir
una resposta global i coordinada a les situacions de violència de gènere mirant
d’incidir sobre aspectes educatius, sanitaris, socials i de seguretat des d’una
òptica de prevenció i d’atenció a les dones víctimes. Així mateix, proposa
mesures d’atenció precoç, d’accés a la justícia, prestacions específiques i de
sensibilització als diversos àmbits, amb especial incidència en l’educatiu i en els
mitjans de comunicació. Finalment, estipula la creació de serveis específics per
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a l’acompanyament de les víctimes garantint la seva seguretat i facilitant la seva
reincorporació plena a la vida social.

Inclusió social

La planificació estratègica suposa un altre instrument de les administracions
públiques per dotar d’un seguit de recursos i promoure determinades mesures amb
un nivell major de concreció.

Moltes lleis requereixen de decrets que regulin el detall d’alguns dels
principis o accions que proposa. Mitjançant la planificació estratègica, les
administracions adquireixen un compromís concret en el temps per assolir
un seguit d’objectius vinculats a una temàtica determinada.

Existeixen nombrosos plans a tots els àmbits. Per la seva afinitat amb les
temàtiques sobre la qual estem tractant i pel seu caràcter global cal destacar el
Pla nacional d’acció per a la inclusió social.

El primer Pla per la inclusió social data de 2006 i suposa l’adopció d’un nou marc
conceptual per tractar de manera integral temàtiques lligades a l’exclusió que fins
llavors es treballaven des d’àmbits sectorials diferents. El darrer Pla d’inclusió
social planteja un seguit d’objectius a assolir en el període de 2013-2016.

La seva consulta permet veure el detall d’algunes polítiques concretes que es duran
a terme per millorar indicadors d’exclusió en àmbits tan diversos com l’educació,
l’habitatge, la sanitat, els serveis socials o les tecnologies de la societat de la
informació. A més, planteja un seguit de mesures orientades a reduir la situació de
desavantatge d’alguns col·lectius: dones, nens, gent gran, poble gitano, persones
amb diversitat funcional, persones immigrades, persones amb diversitat d’identitat
o orientació sexual, etc.

Parteix d’un diagnòstic sobre la situació de pobresa i exclusió social a l’Estat i
estableix uns objectius concrets a acomplir en els tres anys que estipula de durada.
Finalment, estableix una dotació pressupostària concreta per dur a terme el conjunt
de mesures que planteja.

Normatives d’àmbit estatal que incideixen de manera directa sobre la inclusió social i que
cal tenir presents són les següents:

• Avantprojecte de Llei de protecció a la infància: https://www.msssi.gob.es/
normativa/docs/Lproteccioninfancia.pdf

• Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària: https://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23708

• El Reglament penitenciari aprovat per RD 190/1996 de 9 de febrer: http://www.boe.es/
buscar/act.php?id=BOE-A-1996-3307

• El Reial decret 840/2011, que regula l’execució de penes de treball en benefici de la comunitat
i de localització permanent en centre penitenciari, de determinades mesures de seguretat,
així com de la suspensió de l’execució de penes privatives de llibertat i substitució de penes:
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-10598

Podeu trobar informació
completa sobre el Pla
nacional d’acció per a la
inclusió social en el següent
enllaç:
https://www.msssi.
gob.es/ssi/
familiasInfancia/
inclusionSocial/
docs/
PlanNacionalAccionInclusionSocial_
2013_2016.pdf.
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Podeu consultar el text
íntegre de l’Estatut

d’Autonomia de Catalunya
de 2006 en el següent

enllaç:
http://www.gencat.
cat/generalitat/cat/

estatut/index_2006.
htm.

Si es vol aprofundir en el
desplegament dels serveis

socials a Catalunya des
d’una perspectiva històrica

es recomana la següent
lectura: G. Rubiol i A. Vilà
(2003). Marc històric dels

serveis socials a Catalunya.
Barcelona: Institut

d’Edicions de la Diputació
de Barcelona.

Podeu consultar el text
íntegre de la Llei 12/2007,
d’11 d’octubre, de serveis

socials de Catalunya al
següent enllaç:

http://www20.
gencat.cat/portal/
site/portaljuridic/

menuitem.
d15a4e5dfb99396dc366ec10b0c0e1a0/

?action=
fitxa&documentId=

415692.
Podeu també estudiar la

complexa cartera de serveis
al següent web:

https://bsf.gencat.
cat/ccs/llista.do.

3.2.3 Marc autonòmic

L’organització territorial de l’Estat reconeix competències específiques a les
autonomies i a l’Administració local. Tanmateix, determinades lleis de sectors
concrets troben un desenvolupament en altres lleis d’àmbit autonòmic, com és
el cas de les lleis d’educació. La norma institucional bàsica de les comunitats
autònomes són els Estatus d’Autonomia. Són aprovats com a lleis orgàniques, en
el cas català amb data de 2006.

L’Estatut català reculls els drets i deures de la ciutadania de Catalunya, les
competències i les relacions amb l’Estat, les institucions públiques catalanes i el
finançament de la Generalitat. També defineix la identitat catalana com a nació a
partir del reconeixement de determinats drets històrics i blinda l’ús del català en
determinats àmbits, de forma cooficial amb el castellà i l’aranès. Estipula diversos
drets vinculats a l’habitatge, la salut, la seguretat, el treball o el medi ambient, amb
especial atenció a les dones, la infància, els joves i la gent gran. Com a aportació
rellevant, consagra el dret a una prestació econòmica garantida (renda garantida
de ciutadania) en el cas de persones en situació d’exclusió econòmica. Així
mateix, estableix noves competències en matèria d’inspecció de treball, turisme,
immigració o educació infantil (0-3) o política de beques.

Àmbit de serveis socials

Aquest és potser un dels àmbits amb una major transcendència per comprendre el
funcionament de l’acció social. La Constitució espanyola deixa en mans de les
comunitats autònomes la promulgació de lleis sobre serveis socials. La primera
Llei de serveis socials va ser la catalana, aprovada l’any 1981, i va suposar
l’ordenació d’un seguit de prestacions socials i el plantejament d’una estructura
de provisió pública que va inspirar la resta de lleis d’altres comunitats.

A partir de l’any 2006, en un context de bonança econòmica i de progressiu
reconeixement dels drets socials, es va encetar un nou procés de constitució de
lleis de serveis socials arreu de l’Estat. Aquesta segona generació de lleis es
caracteritzaran per considerar, a diferència de les primeres, un seguit de drets
subjectius o prestacions garantides.

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya suposa
un pas endavant per ordenar i dotar de força jurídica el complex escenari
de prestacions de serveis socials que durant els darrers vint anys han anat
configurant-se per atendre situacions molt diverses, tant des de la iniciativa
pública com des de la privada.

La llei s’articula al voltant de la definició dels subjectes de les prestacions, els
seus drets i deures, i defineix l’organització del sistema de serveis socials en
diversos nivells i el conjunt de prestacions garantides i no garantides (subjectes
a disponibilitat pressupostària) de caràcter econòmic, de servei o tecnològiques.
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La llei distingeix dos nivells dins el sistema de serveis socials: el nivell bàsic o
primari, de caràcter local, i el nivell especialitzat, que ha d’atendre necessitats
específiques. Es creen divisions geogràfiques (àrees bàsiques) per garantir una
prestació de serveis de proximitat i organismes que han de vetllar per mantenir
una bona coordinació. S’estipula també les formes de col·laboració amb entitats
privades, distingint entre iniciatives mercantils i iniciatives socials. També
delimita les formes de col·laboració amb les diverses entitats locals i estableix
les formes de finançament.

En el cas català, la mateixa llei no defineix una cartera de serveis socials. No
obstant això, a partir del Decret 142/2010 sí que es recull aquest conjunt de
prestacions. Podem trobar una relació exhaustiva dels diferents serveis adreçat a
tot tipus de col·lectius i per atendre contingències molt diverses: serveis adreçats
a la infància i l’adolescència, a gent gran, a dones i famílies, a persones en
situacions de dependència, a persones afectades pel VIH, amb situacions de
drogodependència i un llarg etcètera. Tots aquests recursos són de gran interès
en tant que suposen escenaris de treball per a les integradores i els integradors
socials.

En aquests enllaços podeu consultar altres lleis en l’àmbit dels serveis socials:

• Llei 18/2003 de suport a les famílies: http://goo.gl/6J6Gbp

• Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic: http://goo.gl/HPxpKJ

• Llei 10/1997 de la renda mínima d’inserció: http://goo.gl/a2Db8M

• Decret llei 1/2010 que modifica la Llei 10/1997 de renda mínima d’inserció: http://goo.gl/
hAhpGM

• Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: http:
//www.gencat.cat/eadop/imatges/5641/10146047.pdf

Àmbit educatiu

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació suposa el desplegament de les
competències en matèria d’educació de la Generalitat de Catalunya. Aquesta
llei consagra un seguit de drets, llibertats i obligacions d’alumnes, pares i mares,
professors i altres professionals i actors de la comunitat educativa. Estableix el
català com a llengua vehicular, de la mateixa manera que considera imprescindible
el coneixement del castellà com a llengua cooficial. Proposa un seguit de mesures
per fomentar l’autonomia dels centres i la convivència als mateixos, i ordena els
diversos nivells d’ensenyament, organitza les diverses tipologies de centres i dota
de contingut els currículums. També aposta per un model d’educació inclusiva
proponent algunes mesures per atendre els alumnes amb necessitats educatives
especials.

Alguns aspectes de la Llei poden entrar en conflicte amb la Llei orgànica de millora
de la qualitat educativa (LOMCE) d’àmbit estatal aprovada al 2013.

Podeu consultar el text
íntegre de la Llei 12/2009,
del 10 de juliol, d’educació
en el següent enllaç:
http://www20.
gencat.cat/docs/
Educacio/Home/
Departament/
Normativa/Lleis_
educacio/ARXIUS/
LEC_12_2009.pdf

Podeu consultar el text de la
Llei 18/2009, de 22
d’octubre, de salut pública
en el següent enllaç:
http:
//www.gencat.cat/
salut/acsa/html/ca/
dir3260/tl99in.pdf.
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Podeu consultar la Llei
20/1985, de 25 de juliol, de

prevenció i assistència en
matèria de substàncies que
poden generar dependència
i les seves modificacions en

el següent enllaç:
http://www.

parlament.cat/
activitat/cataleg/
TL%2024In.pdf

Podeu consultar el text de la
Llei 10/2010, del 7 de maig,

d’acollida de les persones
immigrades i de les

retornades a Catalunya i
l’interessant procés

participatiu generat en la
seva elaboració seguint el

següent enllaç:
http:

//goo.gl/rDd6N3.

Àmbit de la salut

La Generalitat té competències en matèria de salut pública i a l’hora d’organitzar i
proveir les diverses prestacions del Sistema Nacional de Salut. A nivell legislatiu
trobem la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, mitjançant la qual
es regulen aspectes bàsics que tenen a veure amb la prevenció de les malalties
i la promoció de la salut en molts àmbits, fent especial incidència en els factors
mediambientals i educatius que condicionen la salut com un bé ciutadà. La llei
organitza un seguit de polítiques relacionades amb la salut comunitària, la salut
laboral, la recerca i la seguretat alimentària, i consolida l’Agència de Salut Pública
de Catalunya com a institució encarregada de vetllar per la implementació de
les mesures que conté la llei i establint mecanismes de coordinació permanent
amb els ens locals. Planteja la necessitat de definir, via decret, una cartera de
serveis concreta amb unes prestacions mínimes garantides que s’han d’oferir a tot
el territori.

Una altra llei en l’àmbit de la salut que s’ha de destacar és la que defineix
diverses polítiques de prevenció i tractament en matèria de substàncies que poden
generar dependència. La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència
en matèria de substàncies que poden generar dependència va establir diverses
mesures en aquest sentit, destacant el paper de les administracions públiques en
l’elaboració de mesures transversals per abordar aquesta problemàtica. Des d’una
vessant assistencial, oferint determinats recursos orientats a la reducció de danys i
el tractament de deshabituació, però també amb polítiques preventives adreçades a
facilitar informació i promoure uns hàbits de vida saludables, molt particularment
entre nens i joves. Aquesta llei ha estat modificada en tres ocasions per incloure-hi
altres de control, d’assistència i de col·laboració amb entitats privades.

Àmbit d’immigració i ciutadania

L’Estatut de Catalunya atorga a la Generalitat determinades competències
específiques en matèria d’immigració, d’entre les quals en destaquen algunes
relacionades amb l’àmbit laboral, l’expedició de les primeres autoritzacions de
residència i les mesures relacionades amb l’acollida i la integració de les persones
immigrades.

En aquest sentit, la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones
immigrades i de les retornades a Catalunya va establir un seguit de polítiques per
facilitar la integració de les persones. Considera l’acollida com un dret al qual
han d’accedir les persones que arriben a Catalunya i que contribueix a fer efectius
els principis d’igualtat i cohesió social. Defineix un nivell de primera acollida i
un segon nivell d’acollida especialitzada, i proveeix, en col·laboració amb els ens
locals, d’un seguit de serveis d’informació, formació i assessorament en matèria de
drets i deures de ciutadania, accés a serveis de salut i educació, orientació laboral
i jurídica, aprenentatge del català i coneixement de l’entorn i participació.

La llei considera el català com a primera llengua d’acollida, i la qualifica com a
llengua comuna i orienta l’oferta formativa pública al seu aprenentatge. Aquest fet
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va provocar la interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat que, juntament amb
la disminució de recursos originada pel context de crisi econòmica, està alentint
el seu desplegament. Suposa, en tot cas, un sector de treball important per a les
integradores i integradors socials.

3.2.4 Marc de l’Administració local

L’Administració local constitueix un element clau en les polítiques d’inclusió
social. El fet de ser l’Administració pública més propera als ciutadans els permet
i en certa forma els obliga a donar resposta a un seguit de problemàtiques socials
que es manifesten al territori. L’atenció i la prestació de serveis de proximitat es-
devenen aspectes fonamentals en el treball d’acció social, i les les administracions
locals tenen la responsabilitat de generar entorns inclusius per a les persones, atès
que que constitueixen l’escenari on es materialitzen determinades polítiques o on
s’ubiquen determinats equipaments públics relacionats amb l’educació, la salut,
la cultura o el lleure i l’esport.

Les administracions locals tenen determinades competències específiques en
matèria d’urbanisme, habitatge, medi ambient o serveis socials. Fonamentals,
com ja s’ha assenyalat, per proveir les persones de serveis claus. També s’en-
carreguen de finançar i promoure diversos serveis claus que tot i no recaure en
el seu àmbit de responsabilitat han anat assumit pel seu caràcter de proximitat.
Gestionen els serveis socials bàsics o d’atenció primària i alguns altres serveis
de tipus especialitzat. Aquests equipaments ofereixen espais d’acompanyament
i prestacions a tot tipus de col·lectius: persones sense llar, dones, infància, joves,
gent gran, persones amb diversitat funcional, persones en situació de dependència,
persones immigrades i altres col·lectius. Això, malgrat disposar només d’un 15%
del pressupostos públics.

Les administracions locals comprenen ens locals com ajuntaments,
diputacions, mancomunitats, i, en el cas català, els consells comarcals.
Aquests ens tenen un paper important en l’equilibri i la cohesió territorial.
Diputacions, Mancomunitats o consells comarcals presten determinats
serveis en municipis que d’una altra forma no disposarien de mitjans per
dur-los a terme.

La Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local és l’encarregada de
delimitar les competències i l’organització d’aquests ens locals. Algunes ciutats
i municipis amb un pes específic poblacional, econòmic o històric i cultural
disposen del que es coneix com cartes municipals, que delimiten un seguit
de competències específiques i atribucions a aquests municipis. En el cas de
Barcelona, per exemple, la ciutat disposa de capacitats i responsabilitats pròpies
en matèria de tributs, justícia i seguretat, serveis socials, cultura, salut pública i
educació.
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Recentment, la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració local ha introduït profunds canvis en aquest marc competencial,
novament, amb aspectes polèmics que es tradueixen en un recurs d’inconstituci-
onalitat. Aquesta nova llei redueix les competències dels ens locals municipals i
reforça el paper de les Diputacions i les comunitats autònomes a l’hora de prestar
determinats serveis bàsics. A més, planteja el principi d’estabilitat financera, que
resta autonomia als ajuntaments per continuar prestant alguns serveis bàsics per
al benestar de la ciutadania.

Finalment, cal destacar el paper de les administracions locals en el desplegament
de mesures concretes per a la inclusió social. En aquest sentit, cal destacar
que molts municipis s’estan dotant de Plans locals d’inclusió social (PLIS),
uns instruments de planificació elaborats de forma participativa amb ciutadans
i entitats locals per al diagnòstic de les necessitats socials de les persones del
municipi i la programació, l’execució i l’avaluació de mesures orientades a
facilitar la seva inclusió social. Pel seu caràcter d’abordament integral dels
fenòmens de risc, constitueixen unes eines de gran interès per comprendre el
treball d’acció social.

Els marcs normatius organitzen en molt bona mesura la capacitat de resposta de
les societats davant els fenòmens d’exclusió social, delimiten les responsabilitats
de les diverses administracions i proveeixen d’un seguit de mesures per facilitar
la inclusió de les persones en situació de vulnerabilitat.

El fet que l’àmbit local correspongui a les administracions més properes als ciuta-
dans propicia que acullin i dinamitzin diverses iniciatives socials i de participació
ciutadana. La major part de municipis estant obrint canals de participació de la
ciutadania en la presa de decisions. Aquest fet representa un escenari propici per
a la realització d’un treball d’implicació i regeneració democràtica.

Davant el context de crisi econòmica i de retirada de l’estat del benestar, la societat
civil, la ciutadania, ha d’encertar a articular les seves pròpies propostes. Ens
trobem davant l’oportunitat, i potser també la responsabilitat, d’oferir respostes
locals, democràtiques, participatives i inclusives als fenòmens de risc global. I en
aquest context, les integradores i integradors poden tenir molt a aportar.

Podeu consultar els següents textos en els enllaços corresponents:

• Llei 7/1985 reguladora de les bases del règim local: https://www.boe.es/buscar/act.
php?id=BOE-A-1985-5392

• Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-13756

• Carta Municipal de Barcelona: http://w110.bcn.cat/fitxers/ajuntament/
cartacongresdiputatscatala.363.pdf

Per conèixer el funcionament participatiu de les noves polítiques locals d’inclusió es
recomana veure els següents vídeos:

• https://www.youtube.com/watch?v=dQQnU7FJF2I

• https://www.youtube.com/watch?v=qcX20pTBrtk
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Si voleu aprofundir en el funcionament i els continguts dels Plans locals d’inclusió Social es
recomana visitar els següents webs:

• Web de la Generalitat de Catalunya (http://goo.gl/cdvLkX) i la Diputació de Barcelona
en suport dels Plans locals d’inclusió (http://goo.gl/lMurZ4).

• Document del Pla d’inclusió social de la ciutat de Barcelona: http://www.bcn.cat/
barcelonainclusiva/ca/2013/4/plainclusio.pdf.

• Web de l”’Acord ciutadà per una Barcelona inclusiva”. Molt recomanable per conèixer
el procés de mobilització social al voltant d’aquest pla: http://www.bcn.cat/
barcelonainclusiva/es.
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Introducció

Un cop estudiat el marc de la intervenció social, és moment d’iniciar el coneixe-
ment específic de diferents col·lectius que tenen a veure amb l’àmbit professional.

En aquesta unitat s’aborda primerament el món de la discapacitat i d’altres
trastorns o malalties mentals.

L’àmbit de la discapacitat està experimentant en els darrers anys una transformació
gràcies a les reivindicacions del ptopi col·lectiu que l’integra, fet que ha donat pas
a una demanda de revisió de l’actual sistema social i polític. En aquest sentit, és
vital la comprensió dels nous reptes en l’àmbit de la dependència. La igualtat de
drets i la no-discriminació són aspectes fonamentals en la pràctica de l’integrador
social.

En la mateixa línia, es fa una immersió en un dels perfils professionals destacats
en aquest camp d’intervenció, la figura de l’assistent personal, un facilitador de
vida independent de les persones amb diversitat funcional.

Així mateix, es presenta l’àmbit de les drogodependències i d’altres addiccions,
una àrea d’estudi que genera posicionaments diversos. La dependència a subs-
tàncies psicoactives i també l’addicció a activitats com el joc, internet, o l’esport,
coneguda com socioaddicció, s’abordaran amb l’objectiu de la minimització de
riscos i/o el consum responsable .

Tant en l’estudi de la dependència per diversitat funcional com per addicció,
l’integrador social pot intervenir des de la prevenció i/o des de l’acció directa. I ho
pot fer en pisos, centres –laborals, educatius, residencials o socials– o en d’altres
serveis i programes existents que s’exoplicaran al llarg de la unitat.

L’apartat “Àmbits d’intervenció social: persones en situació de discapacitat,
malaltia mental, drogodependència o altres addiccions”, fa un recorregut pels tipus
de trastorns i malalties més freqüents en els àmbits físic, psíquic i sensorial, i
també per les principals drogues i substàncies que poden generar addicció.

Per poder entendre què pot generar una situació de dependència és fonamental
conèixer els factors de risc que hi poden influir, i que determinen les necessitats
d’intervenció que presenten les persones en aquesta situació.
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L’apartat “Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a les
persones amb discapacitat, malaltia mental, drogodependències i altres addicci-
ons”, tracta des d’una perspectiva històrica i jurídica els àmbits de la diversitat
funcional i la dependència a substàncies o a comportaments addictius. Conèixer
les respectives trajectòries en el passat ajuda a comprendre el moment actual.

Aquesta realitat, però, no es podria configurar sense els programes, les prestacions,
els serveis i les principals organitzacions i entitats que fan possible l’atenció social,
i que afortunadament són cada vegada més diversos i especialitzats.

Serà interessant, doncs, endinsar-nos en aquestes àrees amb una actitud oberta i
amb predisposició per anar més enllà dels enfocaments tradicionals que carregaven
el pes de la intervenció en la rehabilitació i l’enfoc mèdic. Avui dia l’opció és fer-
ne un abordament integral i alhora individual, perquè cada persona és un món en
si, complex i fascinant.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina els àmbits d’intervenció social descrivint les característiques i
necessitats de les persones en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial),
malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

• Descriu les característiques biològiques, psicològiques i socials associades
a situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.

• Identifica el col·lectiu de persones en situació de discapacitat (física, psíqui-
ca, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.

• Explica les característiques i necessitats de les persones en situacions de
discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència
o altres addiccions.

• Identifica els factors que influeixen sobre les situacions de discapacitat
(física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres
addiccions.

• Descriu les variables que influeixen sobre les situacions de discapacitat
(física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres
addiccions.

• Relaciona les característiques dels subjectes i col·lectius específics amb les
demandes i necessitats d’intervenció social.

• Identifica les principals fonts d’informació sobre el col·lectiu de persones
en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.

• Valora la importància de fonamentar la intervenció en les necessitats dels
destinataris, sense mostrar prejudicis ni actituds intolerants.

2. Caracteritza els serveis i programes d’intervenció social dirigits a les persones
en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogo-
dependència o altres addiccions relacionant-los amb les necessitats personals i
socials a les quals donen resposta.

• Identifica els diferents enfocaments, modalitats i estratègies d’intervenció
social en situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia
mental, drogodependència o altres addiccions.

• Relaciona les principals organitzacions i serveis dirigits a la intervenció
social en situacions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia
mental, drogodependència o altres addiccions.
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• Descriu diferents contextos i sistemes organitzatius d’intervenció en situa-
cions de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogode-
pendència o altres addiccions.

• Explica les línies generals dels principals programes d’intervenció social
i promoció de la igualtat dirigits a persones en situacions de discapacitat
(física, psíquica, sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres
addiccions.

• Identifica els aspectes bàsics de la intervenció social dirigida a persones
en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.

• Enumera les principals prestacions i ajuts als quals tenen dret les persones
en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.

• Valora la importància del suport social en la integració de les persones
en situació de discapacitat (física, psíquica, sensorial), malaltia mental,
drogodependència o altres addiccions.

• Concreta la importància social, l’àmbit d’actuació i els límits del voluntariat
en la intervenció social en situacions de discapacitat (física, psíquica,
sensorial), malaltia mental, drogodependència o altres addiccions.
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1. Àmbits d’intervenció social: persones en situació de discapacitat,
malaltia mental, drogodependència o altres addiccions

En la intervenció social és important tenir en compte l’enfocament holístic de
l’individu, que fa referència a la visió de la persona com un ens global i no
com la suma de les seves parts. És per aquest motiu que en els àmbits que es
tractaran en aquesta unitat s’ha defugit l’ús del terme discapacitat i s’ha substituït
pel de diversitat funcional, concepte que des de fa un temps es comença a imposar
en l’àmbit de la integració social i que, lluny de ser un sinònim, té l’ambició
d’incloure tot l’espectre de la diversitat humana.

“Las éticas de la diversidad se proponen como una elección del tipo de sociedad que
queremos para el futuro, ya que debemos elegir hoy si en el futuro viviremos en una
sociedad no discriminatoria en la que toda la diversidad humana es bienvenida, y cada
individuo, independientemente de sus diferencias, capacidades y productividad, tiene una
oportunidad de vivir y disfrutar de la vida a cualquier edad; o si queremos vivir en una
sociedad en la que no toda la diversidad sea aceptada, una sociedad discriminatoria en la
que sólo las personas que son útiles, capaces, inteligentes, hábiles, con buena vista y buen
oído, etc., sean bienvenidas y se les permita vivir y disfrutar de lo que la sociedad provee.”

Guibet-Lafaye, C. i Romañach, J.; Pié, A. coord. (2010). Deconstruyendo la dependencia.

Propuestas para una vida independiente (pàg. 59).

També l’àmbit de les drogodependències i les addiccions genera diferents debats
i perspectives. En aquest sentit, és indispensable un model de reducció de riscos
i de responsabilitat. Tan important, en tot cas, com conèixer i comprendre els
factors condicionants de les situacions de risc o els contexts que poden portar una
persona a perdre el control o la llibertat en els seus actes.

1.1 Les persones amb diversitat funcional

Segons els defensors del concepte diversitat funcional, cada persona té unes
capacitats concretes, fruit de les seves característiques i de la seva relació amb
l’entorn. Si les persones es troben amb problemes per afrontar la seva vida
quotidiana, és el medi social el “discapacitat”, el que no està preparat per acollir
totes les persones que hi viuen. No obstant això, tradicionalment s’ha creat una
imatge negativa sobre la capacitat d’algunes persones i s’ha naturalitzat aquest
estigma com si no hi hagués res a fer. Al rerefons del concepte de diversitat
funcional trobem que el paràmetre d’anàlisi de la realitat no és la capacitat, sinó
la diversitat humana.

La dependència, si atenem al concepte de discapacitat, es veu com una desgràcia, i
les persones que la pateixen també han de construir les seves vides en base a aquest
imaginari col·lectiu. M. Correa explica, des d’una mirada antropològica, que la
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Vegeu més aspectes de la
Llei de la dependència al

subapartat “Marc legal
sobre discapacitat i
malaltia mental”, en

l’apartat “Organitzacions,
serveis i programes

d’intervenció social dirigits
a les persones amb

discapacitat, malaltia
mental,

drogodependències i
altres addiccions”

d’aquesta unitat.

dependència en si no és una realitat biològica, sinó una construcció cultural i
social en si mateixa. I tal com s’ha construït, es pot invertir.

1.1.1 La diversitat funcional. Tipus i característiques

El 1976, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) aprovà la Classificació
internacional de deficiències, discapacitats i minusvalideses, des d’un enfoc de
malaltia. No seria fins al 2001 que es donaria certa evolució dels termes i una
terminologia més centrada en la salut. Es recolliria a la Classificació internacional
del funcionament, de la discapacitat i de la salut (CIF), que van aprovar 191 estats
membres de l’OMS.

Aprofundim ara en l’ús del concepte de diversitat funcional confrontant-lo amb
el de discapacitat, si bé el terme no està encara integrat de manera general i la
majoria de continguts i normatives que tracten o regulen l’àmbit encara no l’han
incorporat.

Els nous plantejaments van ser impulsats per membres del Foro de Vida
Independiente y Divertad (FVID), creat l’any 2001. Són una comunitat
constituïda per persones de tot Espanya i d’altres països. La seva seu és
“virtual” a internet, i permet espais de reflexió filosòfica i de lluita pels drets
de les persones amb diversitat funcional. Però també són uns importants
agents de canvi i duen a terme nombroses activitats i projectes. En aquest
sentit, participen en nombroses ponències, seminaris, congressos o altres
esdeveniments de debat, investigació o reflexió. També mantenen contacte
directe amb polítics de diferents administracions i vetllen pel compliment i
l’evolució de les lleis del país i de la convenció de l’ONU sobre els drets
de les persones amb discapacitat. Els seus membres han estat els impulsors
del model de vida independent basat en el respecte a la dignitat humana,
els drets humans i la llibertat de totes les persones. Consulteu el seu web:
www.forovidaindependiente.org.

L’anomenada Llei de la dependència fa referència a la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia. Però què és la dependència? Qui decideix que algú
és dependent? Quins criteris s’utilitzen per determinar els graus de dependència?
Per què s’estableixen graus de dependència unificadors?

Les definicions de conceptes, el disseny o els plantejaments d’aquesta llei generen
un cert debat social: una normativa pot filtrar les necessitats de la població? La
Llei de la dependència havia de ser suficientment àmplia i alhora restringida per
establir qui pot accedir i qui no als ajuts i als suports a què fa referència. Això la
converteix en una llei per “als altres”, vetada per a la resta de la població, quan en
realitat tothom és dependent en néixer i fàcilment també ho serà en algun moment
de la seva vellesa.
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A la dependència s’associen situacions com les d’una persona que no pot valer-se
per si mateixa, que requereix d’una ajuda funcional per a la realització d’activitats
comuns o per prendre decisions de la seva vida. Aquesta perspectiva sobre
la persona queda lluny de ser holística o integradora. A pesar de tot, per al
coneixement dels diferents tipus de funcionaments o alteracions del cos d’una
persona pot ser útil agrupar diferents aspectes comuns, ja siguin a nivell físic,
psíquic o sensorial.

Diversitat funcional física

En estudiar aquest col·lectiu cal que recordem que aquestes persones pateixen una
discriminació molt forta a causa de la seva imatge social de persones dependents
i menys aptes per a la vida social que la resta. Cal que ens desmarquem d’aquest
estigma, entenent que el que cal és eliminar les barreres de tot tipus amb què es
troben aquestes persones al llarg de la seva vida, per tal que puguin gaudir de la
igualtat d’oportunitats.

El sistema locomotor del cos humà és l’encarregat de garantir el moviment
coordinat del cos sota les ordres del sistema nerviós. Està format per altres
sistemes, que són els que contenen els ossos, els músculs i les articulacions.

Les disfuncions locomotrius són afectacions que invaliden o limiten
la locomoció o el moviment d’una persona. S’han de diferenciar
les disfuncions per afectació motora i les disfuncions per afectació
neuromuscular.

Al llarg de la vida es poden donar moltes patologies que afectin totalment
o parcialment la funció del sistema locomotor, ja sigui de forma temporal o
permanent, i amb episodis aguts o crònics.

La intervenció social haurà de tenir en compte si la persona té afectacions neu-
rològiques que li afecten també la mobilitat (neuromusculars) o si les limitacions
incideixen només sobre el seu moviment físic (motores). Les afectacions poden
ser:

• Afectacions motores

• Afectacions neuromusculars

Afectacions motores

Són múltiples i poden alterar el control motriu, l’equilibri o la coordinació del cos,
entre d’altres. L’afectació principal és de caire físic. Les causes més habituals
són les fractures, els esquinços, la tendinitis, les patologies reumàtiques (com
l’osteoporosi, l’artritis o l’artrosi), la lumbàlgia, els tumors ossis o les luxacions.
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Es calcula que el 75% dels
traumatismes

cranioencefàlics són
causats per accidents de

trànsit, sobretot en menors
de 25 anys.

Afectacions neuromusculars

Són les que provoquen una alteració en el sistema nerviós que incideix sobre el
sistema muscular. Poden afectar el grau de mobilitat, la força, els reflexos, el to
muscular o el control postural, entre d’altres.

Les patologies més usuals són:

• La malaltia de Parkinson. És un trastorn degeneratiu crònic i progressiu
del sistema nerviós central, en concret de la degeneració de l’anomenada
substància negra del cervell, que té a veure amb l’aprenentatge. És
multisistèmica, i per tant afecta cada cop més sistemes i capacitats del
cos. Com a símptomes principals provoca: tremolor en repòs (a les mans,
els braços, les cames i la mandíbula o el cap), rigidesa (engarrotament de
les extremitats i el tronc), lentitud en els moviments i inestabilitat postural
(deteriorament de l’equilibri). La durada de la malaltia depèn de cada
persona, però pot arribar a ser llarga (fins a vint anys o més). Es desconeix
la causa que la desencadena, però és una malaltia que té més incidència als
països desenvolupats i que afecta més homes que dones.

• L’esclerosi múltiple. Igual que el Parkinson, és també una malaltia
neurodegenerativa crònica i progressiva, tot i que cursa amb brots. Les
persones afectades acostumen a passar períodes d’agudització i després
experimenten una millora. És freqüent, fins i tot, la remissió pràcticament
completa dels símptomes. Afecta el sistema nerviós central, format pel
cervell i la medul·la espinal. En l’esclerosi múltiple (EM), la mielina
que embolcalla i protegeix les fibres nervioses i facilita la conducció dels
impulsos elèctrics s’inflama i es desprèn. Després es destrueix i forma
una cicatriu (la paraula esclerosi significa ‘cicatriu’). Llavors, s’interromp
l’habilitat dels nervis per conduir impulsos elèctrics al cervell i des del
cervell. Això produeix els símptomes de la malaltia. Les manifestacions
poden ser diverses, i a l’inici són habitualment lleus i poden desaparèixer
sense tractament, però amb el temps poden arribar a ser més nombroses
i greus. Els símptomes de l’EM varien en funció de la part del sistema
nerviós central afectada, i són: debilitat, fatiga i tremolor, pèrdua de control
de braços i cames, alteració de la sensibilització o dolor, i trastorns urinaris i
visuals. La durada pot arribar a ser de trenta anys. També se’n desconeix la
causa, tot i que se sospita que és d’origen autoimmune (el mateix organisme
ataca la mielina). Afecta més dones que homes, els quals de mitjana tenen
entre 20 i 40 anys.

• L’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). És una altra malaltia d’origen
desconegut que afecta les neurones del cervell i de la medul·la espinal
encarregades de controlar el moviment de la musculatura voluntària. Aques-
tes neurones deixen progressivament de funcionar i moren, la qual cosa
provoca debilitat i atròfia muscular. Els símptomes poden ser, entre d’altres:
debilitat muscular, rampes, dificultats per respirar i empassar i problemes
en el llenguatge. Acostuma a aparèixer al voltant dels cinquanta anys.
L’evolució és relativament ràpida i la persona afectada en la majoria dels
casos no supera els deu anys de vida un cop realitzat el diagnòstic.
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• La malaltia d’Alzheimer. És una altra de les malalties neurodegeneratives
progressives. S’ha convertit en la forma més comú de demència en les
persones grans, com a conseqüència de l’envelliment de la població. Afecta
les funcions intel·lectuals, i la pèrdua de memòria és un dels primers
símptomes de la malaltia. A poc a poc s’accentua aquesta pèrdua, així
com la manca de percepció dels dèficits, i es tenen dificultats per retenir la
informació. S’hi afegeix la confusió de llocs i dates, la pèrdua de vocabulari
i els problemes d’identificació d’objectes comuns i de persones, entre molts
altres símptomes possibles. Amb el transcurs del temps es perd la capacitat
per parlar, entendre i caminar. Es diferencien tres fases de la malaltia, essent
la tercera fase la que requereix de més assistència externa. La durada de la
malaltia dependrà, entre d’altres factors, de l’edat de la persona, però de
mitjana pot variar entre els tres i els deu anys. Actualment figura com a
quart problema de salut del món.

• Els accidents vasculars cerebrals (AVC). Conegut popularment com “atac
de feridura”, infart cerebral o hemorràgia cerebral, entre d’altres. És un
episodi agut d’afectació de la circulació cerebral, sigui per un trencament
d’un vas sanguini o l’obstrucció d’una artèria que porta sang al cervell,
que pot provocar que una part d’aquest es lesioni de manera permanent
per pèrdua de flux sanguini. Es manifesta per l’aparició brusca i sobtada
d’alguns dels següents símptomes: falta de sensibilitat o pèrdua de força (al
braç, la cara, la cama o la meitat del cos), confusió o pèrdua de consciència,
pèrdua de visió d’un o d’ambdós ulls, dificultat per parlar o mal de cap molt
fort i sense causa coneguda. Si la falta de reg ha estat intens o llarg, la lesió
que produeix l’AVC al cervell pot deixar diverses seqüeles o incapacitats,
com ara paràlisi d’una part del cos, problemes en la parla, en l’aprenentatge,
en l’atenció i en la memòria o dolor, entre d’altres. Alguns estudis afirmen
que el nombre d’accidents cerebrovasculars en persones de 20 a 64 anys ha
augmentat en un 25% en els darrers 20 anys.

• La paràlisi cerebral. És un grup de trastorns del desenvolupament
psicomotor a causa d’una lesió en el cervell produïda durant la gestació, el
part o els primers tres anys de vida. Afecten el desenvolupament del cervell,
ja que la lesió es produeix abans de la seva maduració. És irreversible,
però en aquest cas no és una malaltia progressiva, sinó immutable. Pot
afectar diferents funcions, com les funcions motrius, el llenguatge, l’atenció,
la memòria, la percepció o el raonament. Les conseqüències d’aquesta
afectació dependran de molts factors, com el moment en què es produeix
o el nombre de funcions afectades, i determinaran el grau d’atenció que
requerirà cada persona, que pot anar de ser gairebé imperceptible a la
necessitat de suport per a les tasques bàsiques.

• El traumatisme cranioencefàlic (TCE). És molt similar a la paràlisi
cerebral, però majoritàriament és degut a accidents de trànsit, caigudes
o altres tipus d’accident. Pot provocar seqüeles neurològiques, aturada
cardiorespiratòria i mort. Altres danys cerebrals menys freqüents poden
ser causa per exemple de tumors o infeccions.
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• Espina bífida i lesió medul·lar. Són dues afectacions de la medul·la espi-
nal, que també forma part important del sistema nerviós central. L’espina
bífida es produeix perquè el tub neural que protegeix la medul·la no s’ha
tancat adequadament en la gestació. Es detecta abans del naixement amb
una de les proves que es fan durant la gestació. Els símptomes poden
tenir diferents graus d’afectació, com paràlisis i pèrdua de sensibilitat de les
extremitats inferiors, i diverses complicacions en les funcions intestinals i
urinàries. La lesió medul·lar és el dany de la medul·la espinal a conseqüèn-
cia d’una commoció, compressió o seccionament, provocada habitualment
per accidents de trànsit o laborals, o caigudes. Un dels accidents que
provoquen la lesió medul·lar és el que pot succeir a les piscines o aigües amb
poca profunditat en xocar a terra amb el cap. La lesió probablement afecti
les vèrtebres cervicals, i per tant les conseqüències seran més incapacitants,
ja que normalment les pèrdues es presenten per sota del nivell de la lesió.

S’han exposat les principals malalties o lesions que afecten com a mínim el
desenvolupament físic de les persones que les pateixen. Per acabar aquest punt
d’afectacions neuromusculars se cita un patró habitual de classificació de paràlisis
neurològiques. Les diferents alteracions físiques poden agrupar-se de moltes
maneres; en aquest cas, fa referència a la localització topogràfica de l’afectació
(vegeu la taula 1).

Taula 1.1. Classificació topogràfica de les afectacions físiques

Monoplegia Paràlisi d’un membre

Hemiplegia Paràlisi d’un costat del cos

Paraplegia Paràlisi de les dues cames

Tetraplegia Paràlisi dels quatre membres

Diversitat funcional sensorial

Els nostres sentits són fonamentals per a la vida quotidiana. Els sistemes sensorials
són els que permeten que l’organisme rebi la informació que li proporciona un
estímul. El sistema nerviós elabora aquests inputs i els converteix en una sensació,
i en definitiva, en informació conscient sobre el medi.

Les disfuncions sensorials són afectacions dels sentits que invaliden o
limiten la recepció dels estímuls del medi intern o extern.

Així, a nivell fisiològic, els sentits funcionen mitjançant els òrgans com els ulls, la
pell o l’oïda. Però a nivell psíquic, el cervell rep la informació externa mitjançant
els impulsos nerviosos enviats pels receptors sensorials.

Els receptors sensorials es classifiquen segons el tipus d’estímul que capten.
Alguns d’ells són:

• Fotoreceptors o captadors de la llum (sentit de la vista).
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• Mecanoreceptors de sons o fonoreceptors (sentit de l’oïda).

• Termoreceptors o captadors de temperatures.

• Quimioreceptors: capten substàncies químiques, com les mucoses olfacti-
ves del nas (sentit de l’olfacte) i les papil·les gustatives de la llengua (sentit
del gust).

• Nociceptors o captadors del dolor.

El receptors sensorials detecten determinats tipus de variacions del medi ambient,
i si aquests superen el llindar que dóna informació i també protegeix el nostre cos.
Per exemple, ens pot alertar de perills, de cremar-nos la pell o d’intoxicar-nos.

Aquests receptors poden estar dispersos pel cos, com passa amb els receptors
sensorials de temperatura o del dolor, o bé poden estar agrupats constituint els
anomenats “òrgans dels sentits”, com els que constitueixen els ulls o les orelles, i
que són, precisament, els que conformen els dos sentits que estudiarem en aquest
punt: la vista i l’oïda.

Les alteracions dels sentits de la vista i de l’oïda poden generar els següents
estats:

• Sordesa total o parcial

• Ceguesa

• Una doble disfunció anomenada sordceguesa

Sordesa

La sordesa o hipoacúsia és la manca o afebliment de la capacitat auditiva. La
sordesa completa que afecta una orella o ambdues s’anomena cofosi.

La persona sorda es veu privada totalment o parcialment del sentit de l’oïda i això
li provoca una disminució o impossibilitat de percebre o comprendre els sons. Hi
ha tres tipus de sordesa en funció de la localització de la lesió:

• La sordesa de transmissió o de conducció: és la que afecta l’oïda externa o
a la mitjana, impedint que el so es transmeti amb normalitat i produint una
sensació de tenir l’orella tapada i dificultats per percebre bé el so. Exemples
dels factors que poden desencadenar-la poden ser des d’un simple tap de
cera o una obstrucció del conducte auditiu produïda per un cos estrany (a
nivell extern) a infeccions com l’otitis i perforacions del timpà (a nivell
mitjà). Aquestes pèrdues auditives solen ser lleus i recuperables perquè
acostumen a tenir solució farmacològica o quirúrgica, però si no es tracten
poden tenir conseqüències en l’aprenentatge de l’infant o en el benestar de
la persona afectada.

• La sordesa de percepció o neurosensorial: afecta l’oïda interna, impedint
la transmissió del so tant per la quantitat com per la qualitat d’aquest.
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La llengua de signes

És una llengua natural de les
persones sordes. Té una

estructura gramatical pròpia que
integra una o dues mans,

moviments, ubicació espacial, i
elements no manuals (com

moviments labials —que poden
ser verbals i orals—, facials,

linguals, d’espatlles, i de cap).

El braille

És un sistema de lectura i
escriptura tàctil per a persones

cegues. Va ser inventat a mitjan
segle XIX per Louis Braille, que

es va quedar cec a causa d’un
accident durant la seva infantesa.
Cada caixetí braille consta de sis
punts en un rectangle de tres files

i dues columnes, que es
combinen codificades i en relleu.

Les causes són les alteracions en l’anomenat bloc neurosensorial o en el
nervi auditiu. Per aquest motiu, la persona pot percebre so, però pot estar
distorsionat o no arribar a comprendre’s el llenguatge. És irreversible, i en
alguns casos poden empitjorar progressivament. La implantació d’audífons
i els programes estimulatius i educatius ajuden a millorar la comunicació i
la parla.

• La sordesa mixta: com el seu nom indica, és l’agrupació de les dues
sordeses anteriors, i per tant es veu afectada tota l’oïda en la transmissió
i en la percepció del so.

Hi ha diferents classificacions de les hipoacúsies i sordesa atenent a diferents
criteris. Pel que fa al moment d’adquisició, poden ser:

• Genètiques (transmesa de pares a fills).

• Congènites (factors que afecten durant la gestació).

• Adquirides (per un accident, una infecció, malalties, fàrmacs, envelli-
ment...).

Pel que fa al grau de sordesa mesurat en decibels (dB) amb una prova audiomè-
trica pot ser una sordesa lleu, mitjana, severa i profunda.

Algunes de les malalties de la sordesa són la hipoacúsia profunda, la presbiacúsia,
la sordesa o deficiència auditiva total, la neurofibromatosi, la síndrome d’Alport,
la síndrome de Goldenhar, la síndrome de Kearns Savre, la síndrome de Pendred,
la síndrome d’Usher o la síndrome de Waardenburg.

Ceguesa

La ceguesa és la manca o afebliment de la capacitat visual. La persona cega es
veu privada totalment o parcialment del sentit de la vista, i quan la pèrdua de visió
no es pot corregir amb ulleres o lents de contacte.

Algunes legislacions consideren ceguesa quan el camp de visió és menor de 20
graus, enlloc dels 180 graus habituals.

La ceguesa es pot dividir en dos grans grups. Segons l’Organización Nacional de
Ciegos de España (ONCE), es pot patir:

• Ceguesa: fa referència a les persones que no veuen res o que només tenen
una lleugera percepció de la llum.

• Deficiència visual: per denominar aquelles persones que, amb la millor
correcció visual possible, poden veure o distingir amb gran dificultat alguns
objectes, lletres, reconèixer rostres..., des d’una distància molt curta.

Igual que la sordesa, la ceguera pot tenir origen hereditari o congènit, o deure’s
a malalties adquirides o a l’envelliment. Algunes de les malalties de la vista
són: les cataractes, la degeneració macular, el càncer de retina, l’atròfia òptica, el
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glaucoma, la distròfia corneal o retinal, la retinopatia diabètica o la del prematur,
el tumor de retina, o la uveïtis.

Sordceguesa

La sordceguesa, com el seu nom indica, és una afectació mixta de la capacitat
visual i auditiva. És a dir, provoca ceguesa i sordesa en una mateixa persona, tot i
que es manifesti en diferents graus en cada individu.

Hi ha dos tipus de sordceguesa:

• Sordceguesa congènita (adquirida en la gestació).

• Sordceguesa adquirida, en la qual es poden distingir tres variants: persones
que són sordes (de naixement o no) i que posteriorment perden la visió, o
bé a la inversa, o bé que perden ambdós sentits al mateix temps.

Tenint en compte que el 95% de la informació que percebem (segons la Federación
Española de Sordoceguera-FESOCE) ens arriba per la vista o per l’oïda, les
dificultats que ha d’afrontar una persona amb disfuncions auditives i visuals
simultànies són enormes.

Per tant, el grau de dependència serà molt alt, especialment amb els sordcecs
congènits, que no tenen cap referència prèvia de si mateixos ni de la realitat.

La intervenció social en aquest àmbit requereix especialment d’estratègies espe-
cífiques que treballin la capacitat de relacionar-se i de desenvolupar les habilitats
d’aprenentatge i d’autonomia.

Diversitat funcional psíquica i malaltia mental

La diversitat funcional psíquica fa referència a un estat particular de
funcionament que comença a la infantesa i que té el seu nucli d’afectació
en les funcions cognitives i intel·lectuals.

Els fenòmens psíquics presenten moltes diferències pel que fa als símptomes,
l’origen, el curs, el tractament o la intervenció social. No es pot considerar
que totes les persones amb alguna alteració psíquica tinguin trastorns o malalties
mentals. La diferenciació entre aquests dos conceptes no és clara, i seria desitjable
que cada professional (sigui des de la intervenció mèdica, psicològica o social)
concebi la classificació dels fenòmens psíquics amb la finalitat d’obtenir una millor
comprensió de cada cas, i no pas per catalogar o etiquetar.

La majoria d’aquestes segueixen tipificades com a trastorns, malalties, retards,
problemes mentals o demències, entre d’altres.

En tot cas, els grans grups de trastorns psíquics que s’estudiaran són:

• Les psicosis: grup de malalties mentals generalment greus com l’esquizo-
frènia, la paranoia o el trastorn bipolar. S’introduirà també la depressió

La pel·lícula de 1962 The
miracle worker (traduïda
com El milagro de Anna
Sullivan) és una referència
indispensable en l’àmbit de
la sordceguesa.

El DSM-IV i el CIE-10

Les classificacions de referència
dels professionals
(majoritàriament des de l’enfoc
clínic) que treballen en l’àmbit
psíquic són el DSM-IV (manual
diagnòstic i estadístic dels
trastorns mentals elaborat el
1980) i el CIE-10 (elaborat per
l’OMS el 1992, en la seva
desena edició).
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vinculada a la classificació dels anomenats trastorns de l’humor, on també
s’inclou l’esmentat trastorn bipolar.

• Les neurosis: grup de trastorns psíquics relacionats amb l’ansietat i l’angoi-
xa, amb un alt conflicte intrapsíquic. En aquest grup també hi ha les fòbies,
la histèria o els TOC (trastorns obsessius compulsius).

• L’anomenat retard mental i els trastorns generalitzats del desenvolupa-
ment (com l’autisme, el trastorn d’Asperger o el trastorn de Rett). També
s’inclouen en aquest grup la síndrome de Down i la síndrome de X fràgil.

• Els trastorns de la personalitat.

En estudiar aquests trastorns, cal tenir en compte l’estigma social que recau
sobre aquestes persones, ja que socialment encara se les veu com potencialment
violentes o sense capacitat per decidir sobre la pròpia vida. Cal lluitar contra
aquesta idea tan equivocada i anar desconstruint aquests estereotips arrelats
socialment. Sovint és el rebuig social el que provoca més patiment a aquestes
persones que la mateixa condició. A més, cal tenir en compte que, a més de certs
trets genètics, és la mateixa societat la que genera que aquests trastorns psíquics
apareguin a partir de les situacions estressants, l’exigència i la competitivitat amb
la qual es conviu quotidianament. Així, hauríem d’analitzar la salut mental com
una responsabilitat col·lectiva i com un problema amb què totes les persones ens
podem trobar en algun moment, de manera transitòria o bé permanent.

L’esquizofrènia provoca que se sentin
veus interiors.

Les psicosis

Les més habituals són:

• L’esquizofrènia. L’esquizofrènia (del grec, schizo: ‘divisió’, i phreno:
‘ment’) és una malaltia mental caracteritzada per una pèrdua del judici de
la realitat i una àmplia desorganització de la personalitat. Es pateix una
desintegració com a subjecte en quasi tots els aspectes de la conducta.
Acostuma a aparèixer durant l’adolescència o a la primera joventut, i és
crònica. Les manifestacions més rellevants de la malaltia són en funció
del tipus d’esquizofrènia: idees delirants, al·lucinacions auditives, visuals
i tàctils, ambivalència emocional, manca d’empatia, immobilitat total o
moviment constant amb postures estranyes, llenguatge alterat, aïllament
total.

• La paranoia. S’anomena trastorn paranoide o delirant. Es diferencia de
l’esquizofrènia perquè no implica un deteriorament global de les funcions,
sinó que té el focus principal en les alteracions pròpies de les idees delirants.
Les manifestacions i els trets més característics són la desconfiança, els de-
liris (el més freqüent és el de persecució), la rigidesa, un egocentrisme molt
marcat per la hipertròfia del jo, baixa autoestima, ressentiment, hostilitat a
l’entorn o dificultat per l’autocrítica.

• El trastorn bipolar. És un trastorn psíquic també conegut com trastorn
maniacodepressiu. Es caracteritza per fluctuacions de l’estat d’ànim de la
persona afectada, que oscil·la de forma cíclica en el temps entre episodis
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d’eufòria (fase maníaca) i de depressió (fase depressiva). Hi ha diferents
tipus de trastorns, i per exemple en el trastorn unipolar s’experimenta
únicament un dels dos estats, o bé es poden donar episodis mixtos on
l’oscil·lació pot ser per dies. És més freqüent que el trastorn s’iniciï en
l’adolescència o principi de l’edat adulta. És una de les malalties psíquiques
amb un índex més alt de suïcidi. El trastorn bipolar sovint es tipifica en els
anomenats trastorns de l’humor (afectius).

• La depressió. La depressió és molt més que estar baix de moral. La majoria
de persones experimenta tristesa de tant en tant, però en algunes ocasions
aquests sentiments no desapareixen i s’acompanyen d’altres símptomes
desencadenats per factors psicosocials i neurobiològics. Comença amb
una sensació de tristor, i la intensitat en la qual es desencadena ajuda a
determinar si es tracta de depressió o bé d’un estat de tristesa o estrès.
Hi ha estudis que afirmen que el 75 % de les depressions es produeixen
amb un quadre d’estrès previ. Es caracteritza per diferents símptomes, com
sentir tristesa i ansietat de llarga durada, sentiments de desesperança, dolors,
mal de cap, desordres del son, manca de motivació i d’energia, sentiments
d’inutilitat o de culpabilitat, pensaments negatius i excessiva autocrítica. En
els casos més greus, la depressió provoca pensaments suïcides i autolesions.
En l’actualitat, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera la
depressió com una de las patologies més debilitants a tot el món, en especial
incidència en els països anomenats desenvolupats. Després de l’ansietat és
el trastorn mental més freqüent, essent especials etapes de vulnerabilitat
l’adolescència i la vellesa.

Les neurosis

Les més habituals són:

• Els trastorns d’angoixa. Inclouen aquells problemes psíquics que tenen
en comú l’ansietat i que poden arribar a ser incapacitants per viure amb
normalitat. En veurem quatre tipus:

• L’ansietat generalitzada, no localitzada i que es manté en el temps. No
respon a una por concreta o una situació determinada. Causa tensió
muscular, acceleració del ritme cardíac, sensació d’ofec, temor del futur,
irritabilitat, insomni...

• La crisi d’angoixa o l’atac de pànic, que es dóna quan l’angoixa presenta
un episodi agut, amb símptomes similars als de l’ansietat però molt més
intensos. Els efectes que produeix poden ser sensació de por i malestar
intensos, por de morir, de tornar-se boig o de perdre el control, sensació
d’ofec, mareig o desmai, tremolors, sudoració, sensació d’estar “separat”
d’un mateix (despersonalització). Pot tornar-se crònica si no es tracta i pro-
vocar crisis més intenses o més freqüents, i altres efectes com hipocondria,
ansietat anticipatòria o depressió.

• Les fòbies (que ve de fobos, que en grec vol dir ‘pànic’) responen a una por
desproporcionada i irracional cap a un objecte o situació que en realitat no

Sovint l’ansietat i l’angoixa
són conceptes que es
confonen, ja que estan
estretament relacionats.

En un trastorn histèric de
conversió el subjecte pot
presentar l’anomenada
Belle Indiference, un estat
d’indiferència amb quadres
mèdics greus associats com
una paràlisi o una sordesa.
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representa cap amenaça o perill real. Hi ha diferents tipus i elements que la
poden desencadenar, per exemple la fòbia a les aranyes, a la sang, als espais
tancats (claustrofòbia) o als espais oberts (agorafòbia), entre moltes altres.

• El trastorn d’angoixa causat per un estrès posttraumàtic. És a dir,
posteriorment al fet que una persona hagi viscut una situació molt estressant
i traumàtica, que ha suposat un perill per a la seva vida o integritat física.
Per exemple, després d’un accident de trànsit, d’una guerra, d’una agressió
o d’una catàstrofe. Sol aparèixer al cap d’uns tres mesos després del fet. Pot
generar insomni, somnis i records del fet traumàtic, angoixa, dificultat de
concentració, etc., però també pot succeir que s’oblidi el que ha passat amb
l’amnèsia post traumàtica.

• La histèria. És una aparició de símptomes que no tenen a veure amb una
afectació real de l’organisme, sinó un conflicte psíquic del subjecte. Hi
ha tres grans tipus de manifestacions del trastorn. El primer consisteix en
que la persona fa una somatització d’un estat psíquic (pot tenir símptomes
com vòmits, mareigs, dolors, picors...). Un altre tipus de neurosi amb
símptomes més aguts és el trastorn de conversió. Afecta l’aparell motor
o neuronal, i pot provocar paràlisi, sordesa, ceguesa, contractures... I una
tercera forma d’histèria en què el conflicte psicològic no es manifesta amb
una malaltia corporal, sinó amb una de psíquica. És el trastorn dissociatiu
de la consciència, d’aparició sobtada i breu. El subjecte es dissocia de la
seva identitat i pot oblidar qui és, fer fugues, ser somnàmbul o —en pocs
casos— adoptar múltiples personalitats.

• El trastorn obsessiu compulsiu (TOC) És una neurosi que té dos símpto-
mes clars: les obsessions en forma de pensaments i idees recurrents que
interfereixen en el pensament de la persona i les compulsions o rituals
en forma d’actes repetitius que la persona creu que ha de fer per evitar
conseqüències catastròfiques. Les persones amb TOC experimenten un
dubte permanent i ansietat que intenten reduir amb la repetició dels actes.

Quins comportaments o pensaments pot provocar el TOC?:

Pot provocar obsessió pels gèrmens o la brutícia, per la qual cosa es rentarà les mans
una i una altra vegada, comptar objectes, sentir-se obsessionat per l’ordre o la simetria,
haver de verificar les coses repetides vegades, entre moltes altres. També són comuns els
pensaments de tipus agressiu o sexual, o la por que els passi alguna cosa a les persones
properes si deixa de fer els rituals.

Manifesten un gran malestar en el moment en què reconeixen la irracionalitat dels
seus pensaments i compulsions. Aquesta consciència és la que identifica clarament
aquest trastorn com una neurosi, i no com una psicosi.

El retard mental i els trastorns generalitzats del desenvolupament

• El retard mental. L’associació americana de referència en retard mental,
l’AAMR (American Association on Mental Retardation), en va publicar el
2002 una nova definició: “El retard mental és una discapacitat caracteritza-
da per limitacions significatives tant en el funcionament intel·lectual com
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en la conducta adaptativa, expressada en habilitats adaptatives conceptuals,
socials i pràctiques. S’origina abans dels 18 anys”. El quocient intel·lectual
és la mesura que s’utilitza per avaluar el funcionament inferior a la mit-
jana, i el retard va de límit a profund, determinat per un test d’avaluació
psicològica. En tots els casos es tracta de persones molt heterogènies que
comparteixen certes característiques intel·lectuals. Però la intel·ligència és
només una part de la personalitat: mai trobarem dos infants iguals i, per
tant, caldrà valorar en cada cas quins són els seus reptes d’aprenentatge i
adaptar-los a les seves necessitats educatives. No cal dir que la terminologia
i les classificacions amb un test d’exercicis, utilitzat en aquest àmbit per
determinar el nivell d’intel·ligència, és, des dels plantejaments d’on parteix
aquesta unitat, del tot polèmica, i dista del concepte de diversitat funcional
psíquica. L’AAMR pretén canviar el nom de retard mental a discapacitat
intel·lectual.

La teoria de les intel·ligències múltiples

El 1983, H. Gardner, psicòleg i professor nord-americà, va publicar l’estudi pel qual
afirmava que totes les persones tenen set tipus d’intel·ligència (una vuitena afegida el
1997). Són la intel·ligència musical, la lingüística, la logicomatemàtica, l’espacial, la
corporal-cinestèsica, la interpersonal, la intrapersonal i la naturalista. Totes són igualment
importants i necessàries, i es posseeixen en major o menor mesura. Gardner defineix la
intel·ligència com una capacitat, i per tant, una destresa que es pot desenvolupar. Si bé
hi ha un component genètic, les potencialitats es desenvoluparan més o menys depenent
de l’ambient, les experiències viscudes, l’educació o la motivació. Suposa una crítica al
plantejament que existeix una intel·ligència única, que pot ser mesurada amb diferents
instruments estàndards de psicometria com el que mesura el quocient intel·lectual i que
classifica les persones. Pel que fa a l’educació, segons Gardner, el sistema escolar vigent
no tracta les intel·ligències per igual, sinó que prioritza la intel·ligència logicomatemàtica i
la lingüística.

• Els trastorns generalitzats del desenvolupament. L’autisme és el més
comú i conegut. Són trastorns del neurodesenvolupament crònics i que
habitualment es detecten durant els primers 30 mesos de vida. Els símp-
tomes fonamentals són: alteracions de la comunicació, de les competències
socials i de la imaginació, i un patró d’interessos i activitats molt restringit
i estereotipat. També es donen sovint conductes no habituals, per exemple
moviments de balanceig o colpejar els dits, i obsessions peculiars cap a
alguns objectes o esdeveniments. La major part requereixen d’ajuda durant
tota la vida. Les persones que pateixen aquest trastorn sovint trien activitats
solitàries, i de vegades pot arribar a produir-se una absència de llenguatge
parlat o ser entès només per la persona (per ser repetitiu, pel volum, arítmic,
metafòric...). Són molt sensibles als canvis, i per tant requereixen d’un
ambient perfectament estructurat. Aquest grup és conegut com a trastorns
de l’espectre autista. Altres trastorns són la síndrome d’Asperger, el
trastorn o síndrome de Rett, o el trastorn desintegratiu infantil.

• La síndrome de Down i la síndrome de X fràgil. Ambdues són alteracions
genètiques relacionades amb els cromosomes i afecten el funcionament
psíquic i físic. La síndrome de Down no és una malaltia, però pot
tenir patologies associades relacionades amb l’alteració genètica i que
requereixen d’atenció específica. Per exemple: cardiopaties congènites,
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hipertensió pulmonar, problemes auditius o visuals, alteracions intestinals,
neurològiques o endocrines, actituds impulsives i dificultats d’atenció. La
síndrome de X fràgil pot causar problemes auditius o visuals, cardiopaties,
peus plans, epilèpsia, dificultats d’atenció, alteracions motrius, hiperactivi-
tat, ansietat, conductes compulsives i obsessives i trastorns emocionals i de
conducta.

Els trastorns de la personalitat

El DSM-IV defineix els trets de la personalitat com a “patrons persistents
de formes de percebre, relacionar-se i pensar sobre l’entorn i sobre un
mateix, que es posen de manifest en una àmplia gamma de contexts socials i
personals”. El trastorn de la personalitat es dóna quan aquests trets es fan
inflexibles i desadaptatius i causen un deteriorament funcional significatiu o
un malestar subjectiu.

La característica principal d’un trastorn de la personalitat és, doncs, un patró
permanent d’experiència interna i de comportament que s’allunya de manera
important de les expectatives de la cultura del subjecte.

Es manifesta com a mínim en dues de les àrees següents: cognoscitiva, afectiva,
en el control dels impulsos o en l’activitat interpersonal, i provoca un malestar
significatiu i un deteriorament social, laboral o d’altres àrees importants de la
persona. Normalment s’origina a l’adolescència o al principi de l’edat adulta, i és
un trastorn de llarga durada i estable.

La seva aparició no s’associa a altres trastorns mentals o malalties, ni als efectes
del consum de substàncies.

El DSM-IV tipifica deu trastorns de la personalitat, agrupats en tres grans tipus
segons la similitud de les seves característiques, tot i que és freqüent que es
presentin al mateix temps trastorns dels diferents grups:

• El grup A inclou els trastorns paranoide, esquizoide i esquizotípic de la
personalitat. Solen semblar persones “estranyes” o excèntriques.

• El grup B inclou els trastorns antisocial, límit, histriònic i narcissista de la
personalitat. Solen semblar persones dramàtiques, emotives o inestables.

• El grup C inclou els trastorns per evitació, per dependència i obsessiu-
compulsiu de la personalitat. Solen semblar persones ansioses o temeroses.

En els trastorns de la personalitat, els símptomes repercuteixen en els altres i
són plenament acceptats per l’ego del subjecte; en canvi, en les neurosis el focus
repercuteix més sobre el propi prejudici i patiment.
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1.1.2 Factors que influeixen sobre la diversitat funcional

Introduirem aquests factors amb la següent cita:

“Puesto que la comisión está orientada al estudio de la situación de las personas con
diversidad funcional, deberíamos empezar por decir claramente que esta situación, la de
las personas con diversidad funcional en Cataluña, es una situación de exclusión social.
Todos los indicadores que hablan de exclusión social, ya sea la tasa de paro, la de actividad,
el nivel de estudios, el acceso a la vivienda, la participación política, la violencia machista,
todos estos indicadores de exclusión social, absolutamente todos, son mucho más altos en
el caso de las personas con discapacidad funcional que en la población en general. Mucho
más altos significa el doble, triple, diez veces más... Por tanto, esto no puede considerarse
una problemática personal de una serie de personas, sino que es el resultado de una
opresión social sistemática y endémica.”

A. Centeno (2010). Compareixença al Parlament de Catalunya.

A continuació s’il·lustren algunes de les mancances i els condicionants de la
realitat actual envers la diversitat funcional i altres aspectes que són clars factors
de risc, discriminació i exclusió social, basats en les demandes d’activistes de
l’àmbit, com J. Romañach o A. Centeno:

• Una mentalitat ètica i política ancorada en el model mèdic i no en el
model social o de la diversitat: un petit grup de les persones amb diversitat
funcional (del Moviment de Vida Independent) són les que viuen la situació
de dependència en la seva pròpia pell i reclamen els recursos necessaris
per la d’independència. En canvi, la mirada de l’Administració (fins i tot de
moltes ONG) i de la societat en general segueix promovent en la realitat un
enfocament històric segregador i de discriminació.

• Les prestacions d’assistència personal, que són insuficients i no poden
garantir una vida en igualtat d’oportunitats.

• L’omissió del dret a la participació en la vida cultural i l’oci, que la Llei
d’autonomia personal (LAP) no desplega ni aplica a curt termini. El model
de política està basat en l’atenció familiar, fomentant la institucionalització
a residències o a la pròpia llar. Els suports actuals no fan possible la plena
participació, sinó la subsistència limitada.

• La construcció de noves residències, centres escolars o de treball es-
pecífics per a persones amb diversitat funcional i l’aprovació de decrets
segregadors perpetuen l’exclusió i no la inclusió, ja des de la infantesa.

• La discriminació i opressió envers els cuidadors familiars, especialment
cap a les dones, que han d’assumir cada dia i hora de l’any la cura i assistèn-
cia, amb una prestació econòmica inferior al salari mínim interprofessional.
Sempre que la persona amb diversitat funcional disposi de suport familiar,
que en realitat hauria d’assegurar l’Administració amb la figura de l’assistent
personal. No seria un factor negatiu si fos un acord mutu i lliure entre la
família i la persona, i amb les prestacions adequades.

La bioètica i la diversitat
funcional

Qüestions com la sexualitat,
l’avortament eugenèsic o el
suïcidi assistit són temes de
debat i polèmica que s’haurien
de regir per principis de dignitat,
equitat i drets humans, i no per
religió o per sectorització de
col·lectius. El tracte diferencial
d’aquestes qüestions cap a les
persones amb diversitat
funcional és també un factor
d’exclusió.
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Per ampliar el sentit del
concepte de salut i els

diferents factors vinculats,
consulteu el subapartat

“Àmbit de la salut i de la
cura”, en l’apartat “Àmbits

d’inclusió social.
Fonaments bàsics del

treball d’integració social”
de la unitat “Marc de la

intervenció social”.

Les persones amb diversitat funcional no necessiten suport social perquè es
trobin en una situació d’especial vulnerabilitat. La situació de vulnerabilitat
es deu a la inacció, l’omissió o la ineficàcia dels poders públics en el seu
deure de proveir els suports necessaris per construir una societat respectuosa
amb la diversitat humana.

Es pot dir que la vulnerabilitat amb què es poden trobar les persones amb diversitat
funcional estarà determinada per diferents característiques del context que poden
influenciar o determinar nous factors de risc o d’exclusió social i que influeixen
directament sobre la manca d’igualtat i d’oportunitats, com poden ser:

• Ingressos econòmics: la possibilitat d’accés a aquests no tan sols per la
situació laboral, sinó l’accés i la suficiència dels ajuts i les prestacions
socials que tenen a veure amb la dependència, i amb el fet de garantir els
drets de ciutadania, que conformen un altre factor determinant.

• Accés al mercat laboral: tenir accés a una feina digna i de qualitat, que
permeti l’autorealització i l’autonomia de les persones. Que la persona amb
diversitat funcional pugui triar, en la mateixa mesura que la resta, quina és
la feina a la qual vol tenir opció, i no a la inversa, com passa amb la reserva
de places per a discapacitats o amb incentius empresarials.

• Xarxes de suport: comptar amb l’assistència personal les hores necessàries
i amb altres teixits socials i familiars, no per estar obligats a fer-se càrrec
del suport, sinó com a dret a compartir amb la família i tenir opció a unes
relacions socials i de participació, incloent-hi en el temps lliure i d’oci.

• Accés a l’educació, a la formació i al desenvolupament: la inclusió a les
escoles i centres formatius, adaptant els recursos a cada situació, i no que
sigui la persona la que es vegi forçada a anar a centres especialitzats. Accés
també al desenvolupament d’aprenentatges amb els professionals suficients
que requereixi cada cas (per exemple, amb els infants autistes).

• Habitatge i infraestructures: d’una banda, l’accés a un habitatge indepen-
dent amb el suport assistencial necessari, que no obligui les famílies (si no
és el desig d’ambdues parts) a fer-se càrrec de la persona amb diversitat
funcional o bé aquesta a haver de compartir, fins a l’adultesa o més enllà,
la llar amb membres de la família. D’altra banda, que els habitatges i les
infraestructures arreu tinguessin un disseny i unes característiques que les
fessin accessibles a tothom. En realitat, hi ha moltes persones que necessiten
que l’entorn i les llars estiguin construïdes pensant en un model de màxims,
inclusiu per a tothom, tant si són cotxets d’infants com cadires de rodes per
a gent gran amb problemes de mobilitat, com si són altres motius que fan
necessària la utilització d’una cadira o un aparell per a la mobilitat.

• Salut: un dels drets humans fonamentals, i d’especial rellevància en l’àmbit
que ens ocupa, és tenir garantia d’assistència i dels tractaments necessaris en
cada cas. Existeix desatenció perquè el grau de dependència que s’assigna
i els ajuts econòmics són insuficients i no es cobreixen les necessitats reals
de la persona.
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• Reconeixement social: la inclusió social total facilitaria la convivència
i la igualtat entre totes les persones i els seus drets. L’única manera de
generar una nova mirada social és mitjançant la facilitació de l’experiència,
de les vivències compartides, amb una societat que atén les necessitats de
cada col·lectiu però que no fragmenta o discrimina. La sensibilització amb
programes específics només reprodueix la diferència, no la diversitat.

D’altra banda, cal analitzar els aspectes més directament relacionats amb les
variables, que influencien la diversitat funcional. Algunes tenen relació directa
amb l’herència (si bé el marge i la interrelació entre herència i ambient és motiu
de debat i estudi), i d’altres tenen a veure amb circumstàncies de la vida diària
o condicionants que poden determinar l’aparició o l’evolució d’una situació de
malaltia, trastorn o alteració.

1.1.3 Variables que influeixen sobre la diversitat funcional

El moment en què s’adquireix una situació que genera diversitat funcional, la
manera com es presenta, la seva evolució i durada, o les característiques de la
persona, en són variables determinants.

El moment en què s’adquireix

Una gran diferència és si la persona ha nascut amb alguna alteració (congènita) o
si bé l’ha adquirit posteriorment (adquirida):

Si és congènita, es manifesta des del naixement del nadó, i es pot haver donat en
tres moments:

• Prenatal (durant la gestació): per exemple, es pot donar si la mare presenta
dèficits nutricionals, malalties infeccioses o parasitàries (toxoplasmosi,
sífilis...) o cròniques (diabetis, hipertensió...), presa de substàncies tòxiques
(medicaments o drogues), complicacions en la placenta...

• Perinatal (durant el part): per exemple, com a conseqüència d’una manca
d’oxigen durant el part (anòxia) o d’un part difícil amb complicacions que
poden generar fractures, paràlisi braquial...

• Postnatal (després del naixement): per exemple, si el nadó fa convulsions
o pateix alguna alteració que pugui deixar-li seqüeles (com podria ser una
hipoglucèmia o baixada de sucre que li pugui afectar el cervell).

Si la lesió, el trastorn o la discapacitat és adquirida ha esdevingut en qualsevol
moment de la vida de la persona, sigui per un accident o per una malaltia. Les
causes més habituals són les lesions medul·lars, el traumatisme cranioencefàlic,
l’esclerosi múltiple, les amputacions, les neuropaties, les distròfies o les patologies
osteoarticulars.
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La durada i el curs

És a dir, si l’alteració es dóna de forma temporal (per exemple, un atac d’angoixa)
o és permanent (com una lesió medul·lar), i si és aguda (intensa o de curs
ràpid) o crònica (de llarga durada, d’implantació progressiva, fluctuant..., com
per exemple el trastorn bipolar).

L’evolució de la discapacitat

Si és degenerativa (augmenta i/o empitjora amb el temps, com ho pot ser el
Parkinson) o permanent/no degenerativa (és estable o no es modifiquen les
condicions relatives a la discapacitat, com per exemple una lesió física a causa
d’un accident).

Les característiques pròpies de la persona

Cada persona presenta les seves pròpies característiques, que la fan diferent i única
al món. La diversitat conforma la realitat de tots i cadascun dels éssers vius.

Les obvietats enganyen

Podria semblar una obvietat dir que la vida a la terra és rica i diversa, on cada subjecte i
ésser viu presenta uns trets característics que el fan únic. Però en el tema que ens ocupa
cal explicitar com es viu aquesta realitat. Pot semblar obvi i, en canvi, el paradigma sota
el qual la majoria de les persones veuen la diversitat funcional és encara un prisma de
desigualtat: el dels dos estrats, el bo i l’afectat, el normal i el discapacitat, jo i “els altres”...

Doncs bé, són les característiques individuals algunes de les variables que
expliquen també la predisposició i els condicionants que faran que aparegui o no
un determinat trastorn, malaltia o alteració. Per exemple, la base genètica i cro-
mosòmica de cada persona sembla que determina l’aparició d’algunes malalties i
trastorns mentals, com ara l’esquizofrènia.

L’edat i el sexe són altres variables determinants. Algunes afectacions es donen
més en homes que en dones, i a la inversa. Si analitzem el factor edat, l’envelliment
de la població està fent augmentar el nombre de casos de malalties com ara
l’Alzheimer. A més, la degeneració física amb el transcurs de l’edat pot generar
situacions de dependència o de necessitat de suport en algunes persones.

En tot cas, i per finalitzar, es posa de manifest que hi ha molts factors i variables
que tenen a veure amb l’herència i amb l’ambient.

1.1.4 Necessitats de les persones amb diversitat funcional que
determinen les demandes d’intervenció social

Les intervencions socials i terapèutiques que requereixen algunes persones amb
diversitat funcional s’han de basar en la cerca de la qualitat de vida i de la
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màxima expressió de l’autonomia. Un exercici real de la vida diària amb qualitat,
dignitat i llibertat es fonamenta en el reconeixement dels seus drets mitjançant una
implicació activa i la participació personal i social.

A. Pié explica que l’autonomia no és l’oposat positiu de la dependència, ja que en
l’àmbit de la diversitat funcional, dependència i autonomia van juntes.

Es fa necessari repensar les vinculacions humanes actuals i també partir d’un
model d’intervenció i de relació humana que té a veure amb l’“ésser humà capaç”.
Cal dur la idea de la dignitat humana més enllà del supòsit que hi ha vides millors,
més útils o productives que d’altres. Educar no tant per l’autonomia sinó pel
reconeixement de la interdependència.

En la intervenció social de l’integrador seria desitjable, doncs, que se superi el “ser
capaç” i es doni més valor a la relació, a la reciprocitat, a l’acollida, al respecte i
al valor de les diferències.

La integració social s’ha de posicionar a favor de l’autonomia de les
persones, i no del control i l’assistència vertical. L’assistència personal és
un suport entre iguals.

L’estil d’intervenció ha de diferenciar el tacte de la tàctica. La tàctica és un
conjunt d’estratègies planificades que permeten l’assoliment d’objectius. Però
estem parlant d’intervenció amb persones sovint identificades amb la seva diver-
sitat funcional. La intervenció requereix de tacte, que és ser sensible, conscient,
prudent, discret, perceptiu, cortès...

L’assistent personal

El model de vida independent és possible amb la figura laboral de suport de
l’assistent personal que reconeix la LAP (Llei d’autonomia personal o Llei de la
dependència, etc.).

L’integrador social pot fer aquesta intervenció, en la qual facilita la
independència, col·labora o realitza tot allò que la persona amb diversitat
funcional no pot fer per ella mateixa, i ho fa sota les seves directrius.

La relació entre l’assistent personal i la persona amb diversitat funcional (o el
seu representant legal) s’ha de regular mitjançant un contracte on s’estableixen
els drets i les obligacions d’ambdues parts. La persona assistida és qui pren les
decisions, i l’assistent proporciona el suport necessari perquè es duguin a terme
tal com s’ha definit i decidit per la persona amb diversitat funcional.

Segons A. Rodríguez-Picavea i J. Romañach, les tasques principals que desenvo-
lupa l’assistent personal són:

• Tasques personals: són aquelles relacionades amb la persona, la higiene
personal (rentar, dutxar, afaitar, depilar...), vestir-se i desvestir-se, aixecar-

Per aprofundir en la figura
de l’assistent personal
vegeu el document sencer
de “Consideraciones
sobre la figura del
Asistente Personal (...)”
als “Annexos”.

Per a la figura de l’assistent
sexual es recomana la
pel·lícula The Sessions,
2012 (Les sessions), de
Ben Lewin.
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se del llit, suport en les necessitats fisiològiques, ajuda per menjar, beure,
atendre el telèfon...; en definitiva, assistir qualsevol tasca del dia a dia.

• Tasques de la llar: són aquelles relacionades amb l’habitatge, neteja, cura
del llit, rentar i endreçar la roba, fer el menjar, atendre animals o plantes...

• Tasques d’acompanyament: són aquelles relacionades amb el fet d’acom-
panyar la persona allà on hagi d’anar (a la feina, a fer gestions, a comprar, a
les sortides per vacances...).

• Tasques de conducció: són aquelles que es donen quan cal utilitzar un
vehicle privat com a mitjà de transport. Es pot donar que calgui anar en
cotxe per deixar o recollir la persona a algun lloc, o bé per a altres gestions.

• Tasques de comunicació: són aquelles relacionades tant amb la inter-
pretació del llenguatge de signes com amb altres sistemes alternatius de
comunicació que s’utilitzen quan hi ha, per exemple, paràlisi cerebral.

• Tasques de coordinació: són aquelles que fan referència a la planificació
del dia a dia i a l’ajuda de presa de decisions.

• Tasques excepcionals: són aquelles que requereixi la persona, per exemple
davant d’una crisi psíquica o física.

• Tasques especials: són aquelles que fan referència a les relacions sexuals;
en alguns països (Alemanya, Dinamarca) existeix la figura de l’assistent
sexual.

Qui pot ser assistent personal?

Les tasques de l’assistent personal no requereixen d’una formació reglada o titulació
concreta per realitzar-les de forma idònia. En realitat, ha de col·laborar per dur a terme
la voluntat de la persona assistida sota les seves indicacions. En canvi, el que es valora és
l’actitud de respecte i confiança que transmet, la comprensió del seu rol, la predisposició i
el compromís.

En cada cas, la persona amb diversitat funcional (o els seus referents) requerirà
o no d’uns requisits previs específics, com podria ser el carnet de conduir o el
llenguatge de signes.

El més important és l’apoderament de la persona, que no està supeditada a una
relació jeràrquica de dependència. Aquest és el canvi de visió que l’integrador
social ha de tenir ben clara per ser agent de canvi també del nou model social i
d’interdependència.

A continuació es presenten algunes generalitats tècniques o estratègiques per a
l’integrador social com a aspectes a tenir en compte en el tracte personal en funció
del tipus de diversitat amb què treballi.

Alguns aspectes a tenir en compte per al suport a les persones amb
diversitat física

Aquests aspectes són:
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• Preguntar directament a la persona, si es desconeix, com cal fer el suport a
la mobilitat o a les altres funcions.

• Davant de dificultats en la parla, cal adoptar estratègies de comunicació
adequades. No s’ha de fer veure que s’ha entès el que la persona demana,
o somriure. Cal deixar que repeteixi si és necessari, i si cal, fer ús de
recursos externs, com abecedaris, el sistema Bliss (simbòlic de gràfics-
visual), i fer preguntes de resposta curta o tancada. Evitar els tons de parla
infantilizadors. Tampoc s’ha de contestar o acabar una frase o paraula per
compte de l’altre, o bé dirigir-se a una tercera persona perquè ens respongui
les qüestions davant de l’altre.

• Respectar el ritme de la persona i que pugui fer les coses per ella mateixa.

Com assistir les persones que es mouen amb cadira de rodes? Dependrà del grau
d’autonomia i mobilitat que tinguin. En tot cas, si la persona pot manipular
autònomament la cadira cal deixar que ho faci, o bé preguntar-li si requereix
d’ajuda davant d’obstacles o terrenys difícils. Cal respectar també els espais
de distància personal (la proxèmia), evitant transgredir l’espai propi com amb
qualsevol altra persona. Cal recordar també, per exemple, que la cadira no és
un recolzador ni un penja-robes...

Alguns aspectes a tenir en compte per al suport a les persones amb
diversitat psíquica

Lògicament, caldrà conèixer cada cas i el grau d’autonomia que presenti. En la
intervenció social és important tenir present:

• Tenir una afectació mental no requereix de tractes infantilitzadors o de
sobreprotecció. Cal conèixer l’edat madurativa i cronològica de la persona
i relacionar-se habitualment.

• Amb infants, cal anar facilitant el seu camí cap a l’adultesa, propiciant les
experiències de vida que tothom té el dret de desenvolupar i de viure.

• Cal fer partícip la persona de les decisions i activitats que li són pròpies. Cal
evitar fer les tasques per l’altre.

• Establir conjuntament mecanismes de planificació seqüenciats per a la
intervenció en el quotidià. En els casos de més afectació, s’haurà establert
un protocol d’actuació amb el tutor/referents.

• La comunicació ha de ser clara i tenir el ritme que requereixi cada cas,
repetir si cal el missatge o demanar repetició si no s’ha entès la persona.

• Cal tenir coneixement dels aspectes que poden tenir efecte sobre els proces-
sos psicològics bàsics de cada cas (respecte de la memòria, la percepció, el
llenguatge, l’atenció, l’aprenentatge...) i utilitzar estratègies d’intervenció
adequades.
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Amb les persones amb
afectació sensorial a la vista

és important utilitzar amb
freqüència el feedback

verbal i tàctil.

Alguns aspectes a tenir en compte per al suport a les persones amb
afectació sensorial auditiva

Els aspectes que cal tenir en compte en aquests casos son els següents:

• En funció del grau d’afectació de les persones amb qui s’intervé, és probable
que sigui necessari l’aprenentatge del llenguatge de signes.

• Amb persones que llegeixen els llavis o senten alguna cosa, cal esperar
a tenir i mantenir el contacte visual amb l’altre. Vocalitzar amb claredat
evitant exageracions o un to de veu innecessari.

• Fer servir un ritme pausat, amb frases curtes i un llenguatge entenedor.

• Fer ús de la comunicació no verbal; els gestos i les expressions faciliten
enormement la comunicació.

• L’escriptura o altres recursos comunicatius escrits són un suport més per als
missatges entre emissor i receptor.

Alguns aspectes a tenir en compte per al suport a les persones amb
afectació sensorial a la vista

Els aspectes que cal tenir en compte en aquests casos son els següents:

• El nostre braç és un bon suport per guiar el moviment d’una persona sense
visió, i anar una mica per davant de l’altre permet que pugui seguir amb més
facilitat. Cal evitar agafar el seu braç o empènyer per l’esquena.

• Informar dels elements físics que puguin suposar un obstacle. És necessari
anar dient en veu alta les accions que anem fent, com obrir una porta o
baixar un graó. També és important anar explicant o fent reconèixer els
elements de l’entorn o de les estances per on es passa per tal de facilitar el
coneixement del lloc i la ubicació. I descriure quan calgui, en profunditat,
un espai amb els elements principals que conté, on s’ubicarà la persona, etc.

• És positiu utilitzar referències a partir de la persona, per exemple “a la
teva dreta/esquerra/davant/darrere hi ha...”. Cal suplir amb informació
el llenguatge verbal i gestual que se sol utilitzar com a única via de
comunicació (aquí, allà, això...).

• Per dirigir-nos a una persona invident si hi ha més persones a prop cal cridar-
la pel seu nom, i el to de veu en parlar-li ha de ser l’habitual, ja que la persona
no té per què patir cap lesió auditiva.

• Per donar alguna cosa a una persona invident cal posar en contacte la seva
mà amb l’objecte en qüestió, i tenir cura de no canviar les coses de lloc sense
informar del canvi.

• Per orientar a seure només cal indicar on és la cadira i els recolzadors, per
tal que pugui asseure’s lliurement.
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1.2 Les persones drogodependents o amb d’altres addiccions

Vivim en una societat on el consum de drogues és quotidià, des de primera hora
del matí quan prenem cafè, a l’aperitiu alcohòlic que prenem abans de dinar, fins
al somnífer que ens recepta el metge abans d’anar a dormir, passant pel relaxant
muscular que prenem per a aquell dolor muscular.

A més, recordem que el tràfic de drogues, a pesar de la seva il·legalitat, i molt
probablement a causa d’aquesta, és actualment el negoci més rendible del planeta,
que genera fons molt necessaris per als països productors alhora que enriqueix els
països consumidors d’Occident.

Una societat més informada i més ben formada sobre les drogues serà més capaç
de conviure en un món en el qual aquestes existeixen, reduint el risc d’establir-hi
relacions conflictives. La millor manera de formar-se un criteri propi i posicionar-
se individualment és tenir informació i també una actitud crítica davant de les
pressions i els estereotips que envolten el fenomen.

Cal tenir en compte que prendre drogues no suposa acabar tenint invariablement
consums addictius. Ara bé, alguns consums de substàncies fàcilment poden
esdevenir problemàtics, atès que el consum d’algunes substàncies porta riscos
implícits en si mateix.

L’acció i els projectes específics d’atenció a drogodependents són una via d’inter-
venció, però també ho són la sensibilització i la prevenció per evitar o reduir els
consums que generen dependència.

A més d’aquest enfocament més basat en els usos i efectes de les drogues, tindrem
en compte definicions més socioantropològiques de drogodependència, com la
d’Oriol Romaní:

Per drogodependència, entenem: ”[...] un conjunt de processos a través dels quals

s’expressen certs malestars més o menys greus, que poden tenir causes diverses [...],

però que llur símptoma principal seria l’organització del conjunt de la vida quotidiana d’un

individu al voltant del consum [...] de determinades drogues” (Romaní, 2004, p.55).

La qüestió en la qual volem centrar el focus és la imatge o representació social
de l’addicte a les diverses substàncies, que és el que deriva moltes vegades en un
estigma que el converteix en una persona en risc d’exclusió social. Cal remarcar
que moltes vegades l’estigma no el produeix tan sols la substància, sinó el fet
d’associar aquesta substància a una condició social concreta. S’ha constatat que
existeix, en general, una gran tolerància social respecte de drogues com l’alcohol,
el tabac i els fàrmacs en general per una gran part de la societat, mentre que aquests
consums resulten més estigmatitzants per a persones que viuen sota el llindar de
la pobresa.

Alhora, és palès que amb el consum de drogues il·legals, com per exemple la
marihuana o la cocaïna, la representació social de l’addicte està caracteritzada



Context de la intervenció social 32
Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental,

drogodependència o altres addiccions

per un fort rebuig social, associant la persona amb situacions com la marginació,
la improductivitat, la perillositat social, el caràcter de vividors i fins i tot la
delinqüència.

Per conèixer el context del fenomen de la droga, a més, haureu de conèixer els
perills que pot suposar el consum de determinades substàncies des del punt de
vista mèdic. Per això, és important distingir entre els tres tipus de consum de
drogues:

• L’ús. La relació amb les drogues no produeix conseqüències negatives ni
sobre el consumidor ni per al seu entorn. Les variables i els indicadors
són la freqüència, la quantitat i les característiques físiques, psíquiques i
socials del subjecte, tot i que cal exceptuar els consums esporàdics de grans
quantitats i també els consums freqüents de baixa quantitat però que tenen
efectes en la dependència de l’individu (la majoria dels fumadors de tabac
en són dependents). Tanmateix, cal relacionar-ho amb altres factors, com
per exemple si s’està prenent alguna altra substància, com una medicació.

• L’abús. La relació amb les drogues produeix conseqüències negatives sobre
el consumidor i/o en el seu entorn. Està condicionada per les pautes de
consum i el context personal i social, que determinaran si s’està fent ús o
abús de la substància. Per exemple: consumir cocaïna un sol cop però en
una quantitat que deixa seqüeles cerebrals, o fumar relativament poc però
durant l’embaràs.

• La dependència. El subjecte anteposa la necessitat de consumir una
substància psicoactiva a altres conductes i necessitats. El consum es
converteix en l’eix de la vida de la persona i no una experiència esporàdica.
La dependència té dues dimensions: la física i la psíquica.

En la dependència física, l’organisme necessita mantenir un determinar
nivell en sang de la substància per funcionar amb normalitat. Quan aquest
nivell baixa per sota del límit apareix la síndrome d’abstinència. Aquest tipus
de dependència també té molt a veure amb la tolerància que genera cada
droga en l’individu, i que fa necessària una major quantitat de substància
per produir els mateixos efectes a mida que l’organisme es va adaptant a
la presència regular d’aquesta. L’increment de consum en algunes drogues
pot provocar intoxicacions agudes, coma o fins i tot la mort per sobredosi
(com pot passar fàcilment amb l’heroïna). En la dependència psíquica,
el subjecte experimenta una compulsió per experimentar un estat agradable
(plaer, eufòria, desinhibició...) o alliberar-se d’un estat desagradable (pressió
social, avorriment, estrès...).

La dependència física és relativament més fàcil de superar que la psíquica,
mitjançant un període de desintoxicació. En canvi, la dependència psíquica
requereix de canvis en la conducta i en la gestió de les emocions del subjecte que
es relacionen amb la causa del consum continuat de la substància. En la superació
de la dependència, el subjecte ha de ser capaç de viure sense recórrer a les drogues,
gestionant i acceptant la seva realitat sense recórrer a aquestes.
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En relació amb el consum de drogues, la reducció de riscos i el consum
responsable són estratègies que tenen com a finalitat minimitzar els danys i la
drogodependència o l’addicció.

D’altra banda, hi ha altres “consums” o activitats que també poden generar
addicció, que es coneixen com a socioaddiccions.

Les socioaddiccions són trastorns de dependència vinculats a usos, costums
o activitats diversos no relacionats amb la ingesta de substàncies químiques.

Les més conegudes són per exemple la ludopatia, l’addicció a les compres, al
treball, al sexe o a les videoconsoles. Però n’hi ha de més recents, com l’addicció
al mòbil, a les xarxes socials, al cibersexe o a l’esport (vigorèxia). En la figura
1es pot veure un resum dels continguts de la dependència a substàncies o als
comportaments.

1.2.1 Les drogues. Tipus i característiques

El fenomen de les drogues és un fenomen complex i que es pot analitzar de manera
molt diversa depenent del temps del lloc i de la substància. L’element comú a totes
les cultures al llarg del temps és que totes han consumit algun tipus de substància
estimulant o depressora, psicoactiva o al·lucinògena.

Segons Wallace, podem identificar tres principals línies teòriques al voltant del
fenomen de les drogues:

• El model mèdic-repressiu: en aquest model la substància és la protagonista
i alhora el subjecte actiu que es culpabilitza com a responsable directe de,
per exemple, delictes, i és l’element directament causant de l’estigma del
consumidor.

• El model mèdic-sanitari: en aquest model, el consumidor addicte és un
malalt que s’ha de curar. Per tant, els conceptes més utilitzats en aquest
model són el de diagnòstic, tractament, rehabilitació, desintoxicació o
reinserció.

• El model sociocultural: aquest últim model relaciona els dos anteriors i a
més li afegeix la variant contextual. Afegir el context sociocultural com
a element important d’anàlisi afavoreix la comprensió en profunditat del
fenomen i les conseqüències socials que se’n deriven, com per exemple la
marginació del col·lectiu usuari.

Un dels conceptes fonamentals vinculats al model sociocultural d’anàlisi del
fenomen de la droga és el concepte de representació social.
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La representació social de la droga, la construcció simbòlica que es
fa al voltant del fenomen en cada cultura, no està relacionada amb les
característiques de la droga en qüestió, sinó més aviat amb les creences,
actituds i opinions que l’envolten, que alhora es relacionen amb la suma
de valors de cada cultura.

Així, per tal d’apropar-nos al fenomen de la droga deslligant-nos dels estereotips
que es deriven de la seva representació social, hauríem primerament de d’abordar-
lo deconstruint la relació joves-descontrol-droga, ja que s’ha estudiat que en
realitat és en la franja d’edat adulta en la qual es consumeixen més psicofàrmacs.

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una droga és aquella
substància que introduïda en l’organisme per qualsevol via d’administració
produeix una alteració del sistema nerviós central de l’individu i, a més, és
susceptible de crear dependència, ja sigui psicològica, física o ambdues.

En un sentit més genèric, J. Funes fa una definició especialment clarificadora per
la qual droga és qualsevol de les múltiples substàncies que la humanitat ha usat,
usa o inventarà al llarg dels temps, amb capacitat de modificar les funcions de
l’organisme viu que tenen a veure amb la seva conducta, judici, comportament,
percepció o estat d’ànim.

Existeixen diferents tipus de drogues; entre les drogues legals socialment adme-
ses hi ha l’alcohol i el tabac, la cafeïna i els fàrmacs. I també diferents efectes sobre
l’organisme: estimulants, depressius, narcòtics, al·lucinògens... Fent atenció a una
classificació sobre el seus principals efectes sobre el sistema nerviós central (SNC),
es pot distingir entre tres grans grups de drogues:

• Drogues depressores: alenteixen el funcionament del SNC. En general,
calmen el dolor, redueixen els reflexos i produeixen son. Les més destacades
són l’alcohol, els opiacis (opi i derivats: heroïna, morfina, metadona...), els
tranquil·litzants o ansiolítics (com el vàlium i el tranxilium) i els hipnòtics
(que indueixen la son).

• Drogues estimulants del SNC: acceleren el funcionament habitual del
cervell, produint un estat d’activació o hiperactivitat. En destaquen els
estimulants majors (com les amfetamines o la cocaïna), i els estimulants
menors (com la nicotina, la cafeïna, la teïna...).

• Drogues psicodèliques: o al·lucinògenes, que distorsionen la percepció.
Els seus efectes poden variar molt i són a més impredictibles. Els més
destacats són els al·lucinògens (LSD, mescalina, fongs...), els derivats
del cànnabis (haixix, marihuana...), drogues de síntesi (MDMA, èxtasi,
ketamina...) i els dissolvents i les substàncies volàtils (acetat, benzè...).

La principal característica comú a totes les drogues és la psicoactivitat, és
a dir, la seva capacitat d’arribar al cervell i modificar el seu funcionament
habitual.
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Conegueu a continuació les principals drogues, els seus efectes i característiques.

Alcohol

El consum d’alcohol de manera quotidiana està socialment acceptat al nostre país,
tant que fins i tot es fa difícil detectar casos d’addicció. Això provoca que no
sigui fins a una fase molt avançada d’aquesta dependència quan la mateixa persona
addicta, i moltes vegades el mateix entorn, accepta considerar l’addicció com un
problema.

Segons l’Observatorio Español sobre Drogas (OED, 2011), l’alcohol és la subs-
tància legal més consumida a Espanya, la més fàcil d’aconseguir i molt present
en el policonsum. L’alcohol etílic o etanol és un líquid incolor i soluble a l’aigua,
que contenen totes les begudes alcohòliques en diferent proporció:

• Les graduacions d’alcohol entre el 5 i el 15% són el resultat d’un procés de
fermentació dels sucres de les fruites i dels cereals. Per exemple, per fer la
cervesa, el vi, la sidra o el cava.

• Les graduacions més altes, sobre el 20%, són el resultat d’un procés de
destil·lació dels alcohols fermentats.

L’alcohol actua com a depressor del sistema nerviós central, per tant fa
més lentes les funcions vitals de l’organisme.

Com circula l’alcohol pel cos? Als cinc minuts de la ingesta, l’alcohol arriba a
la sang mitjançant la mucosa bucal i l’aparell digestiu. La màxima concentració
es dóna al voltant dels trenta minuts. S’estén ràpidament per tot l’organisme i
el cervell desencadena efectes psicoactius. El fetge serà el principal encarregat
d’eliminar-lo.

Les dosis baixes poden generar estats d’eufòria i estimulació. A mida que les dosis
d’alcohol pugen, es van alentint les funcions vitals del cos, els efectes depressors
s’aguditzen i poden aparèixer vertígens, vòmits, descontrol, dificultats per parlar
i caminar, agressivitat, disminució del nivell de consciència i de memòria... En
una intoxicació aguda es pot desencadenar un coma i fins i tot la mort per parada
cardiorespiratòria.

Es considera consum de risc a partir d’una quantitat d’alcohol en un mateix dia,
que és aproximadament d’uns 40 grams per als homes i d’uns 24 grams per a
les dones. Un got de cervesa o de vi conté uns 10 grams, i un combinat uns 20
grams. Però aquestes dades dependran de molts factors, com l’edat, el pes, l’estat
de la persona, el tipus d’alcohol, la velocitat en què es pren, el fet d’haver ingerit
prèviament aliments...

El consum habitual d’alcohol genera tolerància. Per tant, el risc augmenta amb el
fet de consumir més quantitat per obtenir els mateixos efectes, i pot produir també
addicció i nous problemes de salut com infarts, obesitat, afectacions al sistema
nerviós central, càncers...

Consum compulsiu
d’alcohol

El consum intensiu d’alcohol es
coneix també amb el nom de
Binge drinking, associat a un
patró de consum intermitent, en
forma d’afartament compulsiu
en poques hores, concentrat
principalment en les nits del cap
de setmana i entre iguals.

El policonsum

La interacció de l’alcohol amb
altres substàncies o medicaments
presenta un major risc d’efectes
secundaris. En general, totes les
mescles de drogues o substàncies
poden contrarestar o multiplicar
els efectes, o fer aparèixer
reaccions adverses i inesperades.
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El tabac és el responsable
de la mort de cinc milions de
persones cada any (o d’una

mort cada sis segons).

Tabac

El tabac, malgrat tractar-se d’una substància legal i socialment acceptada i en
alguns ambients fins i tot ben considerada fins fa molt poc, d’ençà de la prohibició
de fumar en llocs públics tancats i els oberts destinats a la infància iniciada amb
la Llei antitabac de 2011, el tabaquisme, o més aviat el fumador, està caient
actualment en una estigmatització progressiva. Aquesta imatge social negativa
es relaciona sobretot amb la identificació d’aquestes persones com a persones
poc sanes, que es beneficien del sistema sanitari, que a més, amb el seu vici
perjudiquen les persones que els envolten i que són menys productives que les
persones no fumadores. A més, el fet d’aïllar les persones fumadores en certs
indrets públics accentua encara més aquest sentiment d’una certa “exclusió”.

El tabac és la segona droga legal més consumida a Espanya, segons l’Observa-
torio Español sobre Drogas (OED, 2011), després de l’alcohol. Si bé la tendència
de 1999 a 2003 va ser a l’alça, posteriorment, coincidint amb les lleis de mesures
sanitàries, la tendència ha anat a la baixa o s’ha estabilitzat.

L’índex d’addicció és molt alt, perquè està també associat a estímuls condicionants.
Per exemple, està vinculat a hàbits quotidians, a situacions socials, a estats d’estrès
i ansietat. El tabaquisme, doncs, és una drogodependència en la qual intervenen
factors de comportament, psicològics i socials.

El tabac és un estimulant, ja que té com a principal psicoactiu la nicotina.
És un producte vegetal de la planta amb el mateix nom, tot i que les cigarretes
contenen incomptables additius tòxics que el fan més perjudicial.

El tabac pur sense processar pot tenir propietats al·lucinògenes, i existeix des
d’èpoques ancestrals. Les grans empreses tabaqueres li afegeixen des de fa dos
segles gran quantitat de substàncies que fan que el seu consum sigui la primera
causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura.

Els principals elements que formen el tabac són:

• La nicotina: és l’alcaloide responsable de la major part dels efectes del
tabac sobre l’organisme, i el que provoca la dependència física. La nicotina
a la sang perdura menys de dues hores, i a mesura que la concentració és
més baixa apareixen les ganes o els símptomes de tornar a fumar.

• Els elements irritants: són les substàncies responsables de la tos típica de
la persona fumadora, i les que alteren els mecanismes de defensa del pulmó.

• Els quitrans i diverses substàncies cancerígenes.

• El monòxid de carboni: es troba en quantitats molt elevades en el fum del
tabac i fa disminuir la capacitat de la sang per transportar oxigen.

Se li atribueixen, doncs, les principals malalties cardiovasculars i respiratòries
cròniques, així com un nombre important de càncers. L’exposició passiva al fum
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ambiental del tabac és, en realitat, nociva per a la societat sencera; els darrers
estudis demostren que, proporcionalment, contamina fins i tot més que el fum
dels vehicles.

A curt termini, el tabac dificulta la respiració i la pràctica de l’esport, provoca mal
de cap, cansament i dificultats per concentrar-se, afavoreix l’acne i l’envelliment
de la pell o engrogueix les dents. Les conseqüències depenen, però, de diversos
factors, com els anys de consum, el nombre de cigarretes, la profunditat de la
calada o el temps de retenció del fum als pulmons.

Cànnabis

El cànnabis és la droga il·legal de major consum a Espanya, després del
tabac i l’alcohol, segons l’Observatorio Español sobre Drogas (OED, 2011). El
consum d’aquesta droga està envoltat d’una gran controvèrsia, ja que malgrat que
existeix un fort estigma sobre els consumidors, cada vegada més joves, i que se’ls
representa socialment com a persones improductives o marginals, d’altra banda
sectors amplis de la població reivindiquen la seva despenalització pels seus efectes
medicinals.

El cànnabis és una planta que té com a psicoactiu principal el tetrahidrocannabinol
(THC), i de la qual es deriven les drogues conegudes com:

• Marihuana, maria o herba: si s’extreu de les fulles, tiges i flors seques del
cànnabis. Conté de 0,5 a 24 % de THC.

• Haixix, costo o xocolata: si s’extreu de la seva resina, que s’obté premsant
la planta, i sol estar molt adulterada. Conté de 10 a 20 % de THC.

• El porro o canuto és l’haixix barrejat amb tabac. També es pot consumir
l’oli d’haixix, una barreja d’aquesta resina amb dissolvents (el qual conté
de 15 a 60% de THC).

Els diferents preparats de la planta normalment es fumen i s’absorbeixen ràpida-
ment pels pulmons, però també es poden menjar o beure. La possessió o el consum
en llocs públics està sancionat per la llei.

Les drogues derivades del cànnabis poden tenir efectes estimulants,
depressors, narcòtics o psicodèlics, en funció de la quantitat de THC que
tingui cadascuna i de variables individuals de cada persona.

Els efectes psicoactius del THC poden variar en funció de la proporció d’altres
cannabinoides que contingui cada droga, però els principals són: relaxació,
reducció de nàusees i del dolor, augment de la creativitat i de la percepció de la
música o dels sentits, dificultats per pensar i seguir converses, riure incontrolable,
ulls vermells, disminució de la coordinació motora, sensació de desconnexió...

La intoxicació per cànnabis no és freqüent, però consumit per via oral (cuinat,
en oli o farmacèutic) augmenta la duració i la intensitat dels efectes i els riscs.

La CatFAC

La Federació Catalana
d’Associacions Cannàbiques de
Catalunya (CatFAC) ha elaborat
un manifest per tal que es reguli
el consum del cànnabis. Entenen
que aportaria avantatges
importants, com el control de les
condicions de salubritat i higiene
dels locals, elaboració
d’intervencions específiques per
als consumidors terapèutics,
conèixer les pautes de consum,
establir mètodes de detecció
precoç, prevenció de riscos i
reducció de danys, conèixer
millor el fenomen i intervenir
amb més eficàcia, evitar el
contacte amb el mercat negre i
l’adulteració de la planta i els
seus derivats, entre d’altres.
Consulteu el seu web
www.catfac.org.
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Es pot produir un atac de pànic o altres alteracions psicològiques, com episodis
psicòtics aguts o al·lucinacions. És recomanable acompanyar la persona en tot
moment, dur-la a un lloc tranquil i tranquil·litzar-la dient-li que aviat passaran els
símptomes.

Consumir altes dosis, si no s’ha menjat res abans, les primeres vegades que es
consumeix, o bé barrejar-lo amb alcohol pot provocar també mareigs, vòmits,
taquicàrdies, lipotímies o baixades de tensió.

En tot cas, el consum abusiu pot repercutir molt negativament en la salut,
perjudica el cor i l’habilitat del sistema immunològic per combatre malalties
infeccioses i càncer, desencadena complicacions respiratòries, augmenta el risc de
bronquitis i de càncer de pulmó i de llengua (si es fuma amb tabac), i pot produir
trastorns psíquics en persones amb antecedents psicòtics.

Un cop més, els efectes dependran de cada persona, del seu estat físic, del nivell
de tolerància desenvolupada o de la mateixa substància. L’addicció al cànnabis es
produeix sobretot per l’habituació psicològica més que no pas física, la qual no
està demostrada.

Cocaïna

La cocaïna és possiblement una de les drogues il·legals que provoquen menys
estigma encara en l’actualitat. Ha estat percebuda socialment com una droga d’elit
des de l’inici del seu ús, i encara avui dia aquesta substància és percebuda com
una droga d’alguna manera més “acceptable” socialment que la resta de drogues
il·legals, possiblement per la seva sintonia amb l’alta exigència del ritme de
treball d’algunes professions pròpies de l’economia capitalista i perquè causa una
menor degradació física que, per exemple, l’heroïna. Els consumidors d’aquesta
substància tenen moltes vegades una relació més estreta amb l’èxit social que amb
la marginació. És important tenir en compte que la cocaïna és una de les drogues
que provoca més demandes de tractament.

La cocaïna és el principal alcaloide dels 17 que conté la fulla de coca. L’arbust
d’on s’extreu es troba en alguns països d’Amèrica del Sud. Fa milers d’anys que
diverses ètnies integren la fulla de coca en els seus costums, entre d’altres com a
analgèsic. En tot cas, els efectes de la fulla de coca suposen un 1% respecte dels
de la cocaïna processada.

La cocaïna es receptava també per
al dolor dental dels nens.

Va ser el 1860 quan l’alemany Albert Niemman va separar la cocaïna pura de la
fulla, que és on es troben els principals efectes psicoactius.

La cocaïna és un estimulant que actua ràpidament i intensament sobre el
sistema nerviós central. És un compost cristal·lí orgànic de color blanc i
gust amarg que sovint es troba adulterat.

El seu nom científic és Benzoylmethylecgonine, però es coneix habitualment
com a coca, farla o farlopa. Es ven en paperines o bossetes i es consumeix
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generalment per via nasal, especialment en l’àmbit recreatiu. La via intravenosa
és menys freqüent. Els adulterants més habituals són altres estimulants, analgèsics
o anestèsics locals.

Hi ha altres formats, com la pasta base de coca , que normalment es fuma; el
clorhidrat de cocaïna, extret de la pasta base, que s’ensuma o es dissol en aigua i
s’injecta, i el clorhidrat de cocaïna processat (l’anomenat crack), que es fuma o
s’inhalen els vapors produïts pel seu escalfament.

Els seus efectes principals són de curta durada, entre 30 i 45 minuts. Els més
importants són sensació d’eufòria i exaltació de l’estat d’ànim, desinhibició,
sensació de benestar, disminució de la sensació de fatiga, absència de gana i
hiperactivitat motora. Produeix també una acció anestèsica local.

Després dels efectes positius apareix un estat pseudodepressiu i la persona pot patir
cansament, apatia, ansietat, nerviosisme, irritabilitat, tremolor, al·lucinacions o
idees paranoides.

El consum repetit de la cocaïna pot produir efectes i diverses complicacions
físiques (hemorràgia cerebral, cardiopaties o aturada cardíaca, apatia sexual o
impotència, problemes respiratoris, perforació del septe nasal, trastorns nutrici-
onals...), o psíquiques (ansietat, psicosis, alteracions neurològiques, afectació de
la memòria i la concentració...).

La dosi mitjana d’una “ratlla” és d’uns 50 mg, i la dosi letal és aproximadament
d’1,4 grams per a una persona de 70 kg, i de 700 mg per via intravenosa. En
tot cas, la gravetat d’una intoxicació o dels efectes secundaris dependrà de les
característiques de la persona consumidora. Persones amb problemes de cor, fetge
o ronyó poden patir reaccions amb risc de mort amb dosis inferiors.

La cocaïna és una de les drogues psicoactives que generen major dependència
psicològica. Segons l’Observatorio Español sobre Drogas (OED), des de 2005 (i
fins al 2011) la cocaïna és la droga que genera més demandes de tractament (el
44% del total el 2009).

Heroïna

Malgrat que semblava que aquest tipus de droga estava començant a entrar en
desús, cal estar alerta, ja que s’apunta, per part dels professionals de la salut, un
augment important en l’ús d’aquesta substància a partir de la crisi econòmica,
malgrat que les estadístiques nacionals encara no ho recullen (l’última estadística
nacional data del 2010). Sembla que el consum d’heroïna ha tornat en l’actual
context de crisi econòmica a causa del seu baix preu en comparació amb altres
tipus de drogues, com pot ser la cocaïna, que es podria trobar aproximadament
al doble de preu. Una altra causa que s’apunta per l’alta addicció és que les
generacions més joves que ara s’apunten al seu consum no van viure el panorama
desolador que va provocar l’heroïna als anys vuitanta ni van veure tan properament
les devastadores seqüeles físiques que comporta la seva addicció.

La fórmula inicial de la
Coca-Cola, creada a finals
del segle XIX, contenia
cocaïna (fulles de coca i
nous de cola, d’aquí el seu
nom). Fins al 1929 no va
desaparèixer del tot la droga
de la beguda.
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Adulteració de les drogues

Els adulterants que es barregen
amb les diferents drogues tenen

com a principal objectiu
augmentar-ne la quantitat i

treure’n major profit econòmic.
La droga perd puresa i els riscos
per a la salut s’incrementen. Els

programes d’anàlisi de
substàncies com el que ofereix

gratuïtament Energy Control
aclareixen aquest

desconeixement i afavoreixen un
consum més responsable.

Cal recordar, a més, que la imatge social associada a l’heroïna és una de les més
estigmatitzants entre totes les drogues, ja que es troba estretament vinculada amb
situacions de pobresa, marginalitat i delinqüència.

La diacetilmorfina o heroïna és un derivat sintètic de l’opi obtingut de la morfina.
Va ser del 1898 i fins a la seva prohibició al 1924, quan els laboratoris Bayer la
van comercialitzar juntament amb l’aspirina per al tractament del dolor i la tos.

A principis del segle XX, l’heroïna es
publicitava fins i tot per als nens.

El seu nom prové de l’alemany heroisch, que vol dir ‘heroica’, batejada així per
la creença dels seus efectes beneficiosos, i com a substitut de la morfina. Amb el
temps es veuria que era encara més addictiva que aquesta darrera.

Coneguda també com a cavall, jaco o burro, normalment es presenta en pols de
color marró i s’administra per via intravenosa, fumada o inhalada.

L’heroïna és un depressor del sistema nerviós central que té efectes
analgèsics.

A finals dels anys setanta va ser una de les drogues més lligades al “carrer”, a
la marginalitat i també en ambients artístics i intel·lectuals. La desinformació del
moment i els usos de risc van generar greus conseqüències entre els seus múltiples
consumidors.

Els efectes del seu consum dependran del grau de tolerància i de les característi-
ques de cada consumidor:

• Una dosi moderada o baixa (uns 5 mg) produeix un efecte analgèsic
i d’eufòria inicial, seguit d’un estat de tranquil·litat, distensió i benestar.
Aquest estat el provoca la ralentització del pols i del ritme respiratori que
causa la droga, com a depressora del sistema nerviós central.

• Una dosi mitjana o alta (de 15 a 25 mg) provoca un estat d’endormiscament
conscient i de somni intermitent.

• Una sobredosi és mortal (uns 250 mg en subjectes sense tolerància), tot i
que es dóna després d’unes hores de coma. Així, una mort que s’associï a
l’heroïna està normalment vinculada a l’enverinament que produeix alguna
de les múltiples substàncies amb les quals s’adultera aquesta droga (llet en
pols, sucre, sedants...), especialment la que es troba al carrer.

Els efectes posteriors al consum poden causar sequedat de boca, pesadesa de
cames, nàusees, vòmits i picors intenses. Les pupil·les es contrauen, la memòria i
l’atenció es deterioren i les facultats mentals es torben.

El consum continuat d’heroïna provoca aprimament, restrenyiment, càries, inhibi-
ció del desig sexual, anèmia, insomni, irregularitat menstrual i quadres d’ansietat
o depressió. I un dels riscos a curt i llarg termini del consum d’heroïna és la
transmissió de malalties si es comparteix la xeringa.

L’heroïna té una alta capacitat addictiva, que produeix una forta dependència.
Causa també tolerància amb gran rapidesa, per tant cal anar incrementant la dosi
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per aconseguir els mateixos efectes inicials. La síndrome d’abstinència o el
mono, en interrompre o disminuir el seu consum, és molt intensa, i pot durar
diversos dies o setmanes en funció del grau d’addicció.

Drogues de disseny, substàncies de síntesi o altres substàncies que poden
causar drogodependència

El consum de drogues de disseny va créixer de manera vertiginosa, sobretot
entre la població jove, a partir de la segona meitat de la dècada dels noranta.
Moltes vegades aquestes drogues no estan lligades a un consum exclusiu, sinó
relacionades amb la politoxicomania, consumit-la juntament amb alcohol, tabac i
fins i tot heroïna. El consum en inici semblava que estava relacionat amb els usos
lúdics de la substància, però s’ha anat constatant progressivament que actualment
moltes vegades està lligat a situacions depressives, de malestar psíquic i de falta
de motivació vital que acompanyen actualment molts joves en l’actual context de
crisi. Cal remarcar, però, que no tan sols és el jovent el que consumeix aquest tipus
de substàncies, malgrat que la representació social d’aquestes drogues està molt
lligada a joves que cerquen la pèrdua del control i “desconnectar” dels problemes
de la vida diària. La imatge associada a aquestes persones está relacionada amb
la poca seriositat i la improductivitat.

Les substàncies de síntesi (o bé Researchs Chemicals —RCs— i Legal
Highs) són els noms amb què es coneixen una sèrie de substàncies
sintetitzades en les darreres dècades.

Les RC (substàncies químiques d’investigació) van aparèixer als Estats Units com
a nous psicoactius per evitar la llei i les regulacions sobre drogues. Són accessibles
per internet, on hi ha la majoria d’informació (no sempre contrastada i possible
origen indeterminat), i gairebé no hi ha dades relacionades amb la seva investigació
clínica amb humans ni animals. Normalment es distribueix en cercles restringits,
però que poden popularitzar-se.

Hi ha múltiples drogues en aquest grup, essent les provinents de les famílies
químiques de les fenetilamines (com l’èxtasi i l’speed) i les triptamines (com
l’LSD o els bolets psilocíbics) les més rellevants en el món de les RCs (per
quantitat i diversitat).

Les diferents substàncies RC també es poden classificar segons el seu efecte
principal:

• Els efectes psicodèlics fan experimentar un estat de consciència molt alterat
(els més coneguts són l’LSD, els bolets, la mescalina i els cannabinoides).

• Els empatògens, com el seu nom indica (empatia), generen sentiments
d’apropament cap als altres. Els entactògens desencadenen sensacions de
benestar i d’autoacceptació. Són, doncs, potenciadors de les emocions, com
l’MDMA.

• Els efectes estimulants es caracteritzen per sensacions d’alegria i benestar
i faciliten el rendiment físic e intel·lectual.
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S’exposen o esmenten a continuació algunes de les més conegudes o consumides
en els darrers temps.

Èxtasi (MDMA)

L’èxtasi, MDMA (del seu nom científic 3,4-Metilendioximetamfetamina),
pastis, cristal, eme o md és una substància psicoactiva estimulant del sistema
nerviós central.

Com la majoria de les drogues, està mesclada amb adulterants que controlen els
mercats il·legals. L’MDMA pot contenir diferents tipus i proporcions, o fins i
tot ser substituïda per substàncies com la cafeïna, les amfetamines i derivats, els
analgèsics, la sal i sucres, entre d’altres.

Es consumeix en forma de comprimit o cristall, o bé es pot trobar en pols o dins
de càpsules. Els efectes apareixen entre els 20 i els 90 minuts, i solen durar entre
4 i 6 hores, amb diferents fases i en funció de la dosi i la persona.

Els seu consum indueix a cert estat alterat de la consciència que fa amplificar
i intensificar les sensacions i augmenta el benestar. Es donen per exemple
sentiments d’apropament cap als altres, sociabilitat, empatia, eufòria, estimulació
o calma, desinhibició o modificació de les percepcions sensorials.

Tanmateix, poden aparèixer alteracions com nàusees, vòmits, moviments involun-
taris de mandíbula, visió borrosa, ansietat, tensió muscular o tremolors, i després
d’aquests, símptomes de fatiga o depressió, entre d’altres.

És important saber que afecta la regulació de la temperatura corporal, i que pot
desencadenar cops de calor o bé hipotèrmies. També eleva la freqüència cardíaca
i la pressió arterial.

El consum continuat i en dosis altes pot provocar pèrdues de memòria i alteracions
en l’estat d’ànim. La possessió i el consum estan penats per la llei.

‘Speed’ i amfetamines

L’speed, pinini o pitxu és una substància d’efecte estimulant del sistema
nerviós central que es deriva d’una molècula anomenada fenetilamina,
comercialitzada com a amfetamina.

Fa poc menys d’un segle que va començar a aplicar-se per al tractament de
diferents malalties. En l’actualitat, a banda de l’ús recreatiu, es manté com
a medicació per a la narcolèpsia i també per a l’anomenat trastorn per dèficit
d’atenció.

En la seva composició hi ha tant diluents (com la glucosa, la lactosa, el carbonat
càlcic, etc.) com adulterants (com la cafeïna, l’ibuprofèn, l’àcid acetilsalicílic,
etc.).



Context de la intervenció social 43
Necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental,

drogodependència o altres addiccions

Es consumeix per via nasal (esnifada) o oral (menjada en forma de “bombes”), i
menys freqüentment per via intravenosa o fumada. Pot tenir forma de pols blanca
(o d’altres colors) o de pasta, o bé de píndoles o càpsules.

L’efecte principal que causa és benestar, increment del nivell d’alerta i de la
capacitat de concentració, disminució de la sensació de cansament, son i gana.
Però també augmenta el ritme cardíac i respiratori i pot provocar posteriors efectes,
com per exemple convulsions, mal de cap, somnolència, fatiga, depressió, insomni
o ansietat.

En consums habituals poden aparèixer episodis psicòtics. La possessió i el consum
estan també penats per la llei.

LSD

L’LSD, més conegut com a tripi, àcid o ajo és un psicodèlic format per dietilamida
de l’àcid lisèrgic o LSD-25. És un alcaloide sintetitzat el 1938 i derivat d’un
fong paràsit del sègol. És més potent que la mescalina i la psilocibina (altres
al·lucinògens).

A finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta es va utilitzar per al tractament
de la neurosi obsessiva, com a auxiliar de la psicoteràpia i com a complement
al tractament de l’alcoholisme i l’addicció als opiacis. Als anys seixanta es va
consumir i promocionar amb el moviment hippie.

Quan és pur és incolor, inodor i una mica amarg. Se sol prendre oralment, i els
seus efectes solen durar entre 5 i 12 hores. L’LSD, com a droga psicodèlica, am-
plifica sensorialment tant els estímuls externs com els pensaments i les emocions
internes.

L’LSD no causa addicció ni dependència física, però si es consumeix
habitualment desenvolupa una ràpida tolerància i provoca efectes secundaris.

Alguns efectes secundaris són: ansietat o confusió (en la “pujada” de la droga),
possibilitat de reviure experiències traumàtiques encara que siguin del passat (que
pot causar episodis de psicosi), cansament físic o psíquic, dificultats per dormir...

El consum continuat pot generar efectes físics i psíquics com insomni, depressió,
ansietat i angoixa. Una intoxicació, però, pot tenir efectes psicològics importants,
com un atac de pànic.

El consum propi no es considera delicte, però sí la possessió a la via pública.

1.2.2 Altres substàncies i consideracions a tenir presents

Existeixen moltes altres substàncies que es consumeixen actualment, com els
bolets, la ketamina, el 2CB (o Nexus), el GHB (conegut com èxtasi líquid), la
DMT, la metamfetamina, els cannabinoides...

Consulteu el subapartat
“Programes i serveis
destacables”, en l’apartat
“Organitzacions, serveis i
programes d’intervenció
social dirigits a les
persones amb
discapacitat, malaltia
mental,
drogodependències i
altres addiccions” de la
present unitat, per
conèixer els programes i
webs destacats a
Catalunya, també com a
fonts d’informació en
matèria de consum de
drogues i addiccions.
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En tot cas, com a integradors socials i en referència a l’àmbit d’intervenció
referent a la dependència que poden causar aquestes substàncies, és important
tenir presents alguns aspectes a causa de l’especificitat de l’àmbit, que sovint pot
requerir de coordinacions i treball amb professionals externs:

• Conèixer la substància o substàncies que estan causant la drogodependèn-
cia: com actua, quins efectes té, quin grau de tolerància i de dependència
té...

• Saber on cercar les fonts d’informació: per aprofundir en els coneixe-
ments sobre una droga cal saber quines són els referents de l’àmbit, que fan
recerca i investigació, que fan publicacions i disposen de recursos educatius
i informatius.

• Conèixer els programes i serveis actuals d’atenció a les drogodependèn-
cies, què ofereixen, establir coordinacions i derivació o treball conjunt de
casos, conèixer els programes educatius i de prevenció que existeixen...

• Estudiar la incidència i la repercussió social que té el consum de cada
substància, així com la representació social que es fa dels addictes a
aquestes substàncies

En definitiva, adaptar-se a l’especificitat d’aquesta temàtica, que és, alhora, ben
àmplia. A més a més, està en evolució contínua, tant per noves substàncies que
van sorgint com pels hàbits de consum (tant amb les drogues legals com amb
il·legals), la influència de les lleis i normatives, i altres factors.

1.2.3 Altres addiccions o les socioaddiccions. Tipus i
característiques

Les socioaddiccions són les dependències que no tenen a veure amb el consum
de substàncies però que fan perdre el control respecte a una activitat.

Com que són activitats, usos o costums que no són nocius en si mateixos, són
legals i socialment acceptats, i això fa que algunes socioaddiccions siguin difícils
de detectar o reconèixer, ja que ni l’entorn ni la persona que les pateix identifica
el seu comportament com un problema.
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Com es pot detectar la frontera entre comprar molt i fer compres
compulsives? Entre ser sexualment actiu o ser addicte al sexe? Entre
treballar molt i la labormania? O entre fer exercici sa i el perfeccionisme
que exigeix la vigorèxia? El límit d’interferència que les conductes
representen en les relacions familiars, socials i laborals permet determinar el
grau de dependència. La dependència en les socioaddiccions desencadena
els mateixos mecanismes que les drogodependències, i també es veuen
incrementats els nivells de dopamina (responsable de la sensació de
benestar). Augmenta llavors la necessitat de repetir aquests comportaments,
en dificulta el seu control i fàcilment provoca recaigudes, ja que la síndrome
d’abstinència provoca el malestar i la irritabilitat característics de totes les
addiccions.

Segons l’OMS, una de cada quatre persones pateix trastorns de conducta que tenen
a veure amb el que s’acostuma a denominar “noves addiccions o socioaddiccions”.

En els darrers temps, l’aparició de nous aparells tecnològics, el temps lliure (forçós
o escollit), el consumisme i el culte al cos han generat l’aparició de nous tipus de
dependències.

Vegem ara un recull de les socioaddiccions més habituals, tenint en compte que
si els mecanismes de dependència són els mateixos per a totes les addiccions, el
que més interessa des del punt de vista de la integració social no és tant el tipus
de socioaddicció, sinó què la motiva i per què:

• La ludopatia: afecta la capacitat de control sobre el joc. La persona
es veu incapaç de vèncer l’impuls de jugar a un joc d’apostes, màquines
escurabutxaques, videoconsoles o jocs d’internet.

• L’addicció a les compres: la persona sent la necessitat de comprar tota
mena d’objectes, encara que no els necessiti.

• L’addicció al treball: dedicació compulsiva a la feina que absorbeix la vida
personal, familiar i social.

• L’addicció al sexe: el sexe es torna una obsessió i esdevé una activitat
compulsiva, sense control i fins i tot perillosa per a la integritat. També
hi ha addictes a la prostitució, a la pornografia o al cibersexe.

• L’addicció a les tecnologies: l’impuls d’estar connectat contínuament al
mòbil, als xats, a les xarxes socials o a internet pot esdevenir una obsessió.

• L’addicció a l’esport (vigorèxia): preocupació obsessiva pel físic. La
persona sent la necessitat de fer exercici físic constant per tal de millorar
el seu to muscular i aspecte corporal, que percep de forma distorsionada
(com passa amb l’anorèxia).

• L’addicció afectiva: la persona sent una necessitat excessiva d’afecte i
seguretat que mira d’obtenir externament amb la dependència emocional
de persones, parelles, líders de sectes, serveis de vidència...

Teràpia breu estratègica

Està demostrada l’eficàcia i
l’eficiència de la teràpia breu
estratègica (TEB), per exemple
en el tractament de l’ansietat, la
depressió, les addiccions...
Anglaterra ha inclòs aquesta
psicoteràpia a la sanitat pública.
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1.2.4 Factors i variables que influeixen sobre la drogodependència i
les socioaddiccions

Cal recordar algunes qüestions de fons que generen debat al voltant del tema de
les drogues :

• Hi ha drogues legals i d’altres d’il·legals, però ambdós grups poden generar
dependència. Les drogues legals, a més, poden estar vinculades a costums
socials.

• Les socioaddiccions estan en general poc estudiades i són poc visibles a la
societat. La compulsió que porta a tenir una addicció a un comportament,
en tot cas, no dista molt dels mecanismes neurobiològics, personals i de
context que poden fer entrar en el consum d’una droga de forma addictiva.

• Les addiccions i la dependència, i les mateixes substàncies o activitats,
són un àmbit que està en evolució contínua. Els models d’intervenció
varien en funció de si provenen de l’àmbit mèdic, social, psicològic, etc.
Es fa necessària una major transversalitat que respongui a aquesta realitat
complexa i canviant. Sovint, les teories i els models, o els plantejaments
d’intervenció, no tenen un enfoc integral o els mitjans per poder incidir
sobre les causes reals de l’addicció.

El més usual per aprofundir en aquest punt de factors i variables seria exposar
els anomenats factors d’exclusió social, que solen tenir a veure amb el nivell
socioeconòmic, les oportunitats d’accés a la formació, al treball o a la salut, els
entorns amb pocs recursos, etc. Però en aquest àmbit, i en l’actual sistema i
amb les pressions socials i econòmiques actuals, les addiccions es poden donar
en qualsevol grup social, edat o entorn de risc o recreatiu.

Reflexions necessàries

El cànnabis per exemple, s’està convertint en una droga de consum força elevat, i en alguns
casos està generant dependència. És la més consumida després de l’alcohol i el tabac. Si
bé el col·lectiu juvenil en té un pes majoritari, no és l’únic grup d’edat, i a més a més respon
a altres factors propis de l’adolescència o la joventut. En contextos de nivell socioeconòmic
alt també es donen consums. Les tecnologies estan canviant la manera de relacionar-se i
gestionar la vida i les relacions socials, i poden desencadenar també socioaddiccions, com
està passant amb una creixent ludopatia online.

Així, lluny d’estigmatitzar ni de fer discursos únics que poden ser limitadors,
s’exposen ara diferents condicionants i plantejaments que permetin reflexionar i
valorar les múltiples causes i factors que poden tenir relació amb les addiccions.

Multicausalitat i model social

¿Què motiva el consum de substàncies de forma addictiva? La conducta associada
al consum de drogues no és deguda a una sola causa, sinó que està relacionada
amb múltiples factors. És un àmbit complex i que no respon a una relació simple
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de causa-efecte. La substància en si no és el veritable factor que impulsa una
persona a ser dependent.

Hi ha moltes teories que intenten explicar els motius de l’addicció i la dependència.
Si bé no hi ha un acord únic entre les causes i els factors que els condicionen, a
mode d’exemple, i probablement un dels plantejaments que més s’adeqüen als
nostres temps, és el model social de Peele (1985).

Aquest model explica la conducta addictiva des del paper que tenen les addiccions
en el nostre estil de vida. No és la substància o la conducta la que produeix
l’addicció, sinó la manera com la persona interpreta aquesta experiència i com
hi respon a nivell fisiològic, emocional i conductual.

Segons el model social de Peele, la manera d’enfrontar-se al món i la manera
com una persona es veu a si mateixa tenen molt a veure amb l’addicció.
Tanmateix, les experiències passades, així com alhora la personalitat i
l’entorn social, determinen la manera com una persona s’enfronta a la seva
vida.

Des d’aquesta perspectiva, les drogues i les conductes que produeixen addicció es
converteixen en suports que té el subjecte per afrontar millor la seva vida davant
de situacions d’estrès, ansietat, dolor, depressió, etc.

A més a més, una qüestió problemàtica es troba en el fet que la persona es pot sentir
equilibrada i no reconèixer la seva addicció, o bé es pot veure derrotada, incapaç
de fer front a allò quotidià. Però en tot cas, hi ha una domini que no afavoreix que
l’individu la vulgui superar o afrontar.

Segons Peele, les característiques perquè es consideri addicció són:

• És contínua.

• Desvirtua la implicació de la persona en els altres àmbits de la vida.

• No és una experiència plaent i s’hi acostuma a arribar per eliminar el dolor
físic o emocional (malestar, culpa, ansietat...).

• Impuls de dependència, la passivitat com a essència de l’addicció.

L’addicció permet aconseguir l’efecte esperat i genera passivitat o refugi per no
afrontar una situació. L’addicció seria el camí per “desconnectar”, encara que
sigui parcialment, del món.

Els mecanismes neurobiològics i la dopamina

Les substàncies o els comportaments addictius es comporten sobre l’organisme de manera
similar a les recompenses naturals (relacions socials, plaers...): totes produeixen benestar.
L’origen neurobiològic d’aquest plaer es troba en mecanismes neurals i en l’alliberament
de dopamina. Ara bé, existeix una diferència fonamental entre les recompenses naturals
i els consums d’abús. Les primeres produeixen un efecte saciant un cop satisfet el desig,
i llavors disminueix la dopamina. Però durant el consum crònic, els efectes plaents de
les substàncies van disminuint progressivament, a causa sobretot de la tolerància i de
mecanismes de neuroadaptació, i es manté la necessitat de seguir consumint i/o augmentar

Dependència i addicció

El terme addicció pot resultar
inespecífic. En alguns contextos
es fa referència a la dependència
envers una determinada
substància i a l’addicció com a
qualsevol forma de
comportament que porti a
conductes compulsives
perjudicials (com l’addicció a
internet).
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el consum. Per tant, els mecanismes neurobiològics són també factors que influencien
sobre la dependència i sobre la dificultat de deixar de consumir de forma addictiva.

Factors: substància, individu i ambient

Les tres grans àrees d’estudi d’una conducta addictiva tenen a veure amb les
característiques personals, l’entorn social i la substància en si:

• Factors vinculats a la substància: fa referència a la composició i a la
capacitat addictiva que pot generar cada substància, i que pot influenciar
la capacitat del control sobre el consum.

• Factors vinculats a les característiques de l’individu: abasten diferents
condicionants i variables a nivell físic, psíquic i social. Per exemple:
la informació de què disposi, els factors neurobiològics, l’edat, el nivell
d’autoestima, les habilitats personals per gestionar l’estrès i l’ansietat, el
nivell de tolerància a la frustració, la conducta social, la relació amb
les normes socials, les habilitats per prendre decisions responsables o
resoldre problemes, el sistema de valors, les carències afectives, les etapes
d’inestabilitat emocional o de crisi...

• Factors vinculats a l’ambient i al context social: els diferents àmbits i
sistemes en els quals està immersa la persona. Per exemple: la relació
amb la família, la relació i la influència de la zona de residència, el nivell
socioeconòmic, l’existència i les condicions d’una feina, la relació i la
influència del grup d’iguals i dels hàbits socials i culturals, tenir accés
a les drogues... En aquest grup també s’hi poden incloure els factors
sociològics, polítics i culturals, com els hàbits, les tradicions, la influència
de la publicitat, i les lleis i regulacions.

En la mateixa línia d’analitzar diversos factors i variables que poden portar una
persona a ser dependent, aquesta interessant cita d’un dels referents de l’àmbit de
les drogues fa referència a la relació de les dependències enmig de la configuració
de l’existència, en relació amb l’entorn i amb les experiències de la vida.

“Dependencias con apellido hay muchas: a las drogas, al juego, al trabajo, al orden,
al sexo...Para algunos individuos y en determinadas condiciones, algunas de ellas las
definiremos como patolológicas (...). Por lo tanto, creo que es más pertinente, a pesar
de todas sus limitaciones, abordar la dependencia en relación a lo que llamamos estilo
de vida determinado, sobre todo para señalar que no se trata única y principalmente de
los efectos farmacológicos de una sustancia sobre un individuo, sino que estamos ante un
constructo sociocultural en el que confluyen procesos de identificación, de construcción del
yo, estrategias de interacción, negociación del rol, en fin, todo un entramado de relaciones
sociales y expectativas culturales que contribuyen a la construcción del sujeto y a través de
las que éste orienta su existencia, aunque en este caso sea en medio de áreas sustanciales
de conflicto.”

O. Romaní (1999). Las drogas. Sueños y razones (pàg. 59).
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Factors de risc ’versus’ factors de protecció

Vegem els factors generals que poden influir sobre la dependència des d’una
metodologia usual de posar cara a cara dos conceptes per transmetre que la
predominança d’un dels factors sobre l’altre pot prevenir, o per contra, agreujar el
risc de caure en una conducta addictiva.

L’estratègia de prevenció de les addiccions busca enfortir els elements o les
variables que protegeixen la persona del consum addictiu, anomenats factors
de protecció, i minimitzar aquells que poden facilitar un consum perjudicial,
anomenats factors de risc.

Per tant, els factors de risc poden augmentar les possibilitats que aparegui una
conducta addictiva, i en canvi els factors de protecció poden reduir aquest risc.

Ara bé, el que pot ser un factor de risc per a una persona no té per què ser-ho per
a una altra. Serveixin com a guia de reflexió i possibles condicionants a nivell
individual, familiar i social:

• Factors de risc versus (vs) factors de protecció individuals:

– Evasió de la realitat vs sentit de l’existència/projecte de vida

– Confusió de valors/desconnexió personal vs autoconeixement/consci-
ència d’un mateix

– Descontrol o sensació de control extern vs autocontrol i responsabilitat

– Excessiva o baixa autoestima vs autoestima adequada i habilitats
personals

– Desesperança vs motivació i possibilitats d’autosuficiència

– Informació vs desinformació

• Factors neurobiològics predisposants vs nivell de vulnerabilitat i resiliència

– Abús vs ús i minimització de riscos

• Factors de risc vs factors de protecció familiars:

– Ambient familiar fred vs ambient càlid i d’estima

– Aïllament i comunicació agressiva o passiva vs comunicació oberta i
assertiva

– Violència familiar vs cohesió i respecte

– Absència de límits vs responsabilitats establertes

– Existència de més consumidors de risc a la família vs promoció
d’hàbits saludables

– Disciplina autoritària vs diàleg i flexibilitat

– Sobreprotecció vs confiança i educació lliure

– Desatenció dels fills vs temps de qualitat en família
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• Factors de risc vs factors de protecció socials:

– Fracàs escolar vs suport educatiu/familiar i adaptació a les necessitats
de l’alumnat

– Influència d’amics o amigues consumidors de risc vs informació i
responsabilitat pròpia

– Promoció de l’individualisme i la competitivitat vs foment del treball
en equip i la individualitat

– Rebuig i discriminació social vs respecte i maduresa social

– Pobresa o riquesa extrema vs informació i polítiques socials

– Diferenciació entre drogues legals i il·legals vs equiparació i minimit-
zació de riscs

– Insuficiència econòmica vs autosuficiència i autorealització

– Discriminació del grup d’iguals vs inclusió i relacions gratificants

– Immersió en un context o accés directe a les drogues vs visió objectiva
del consum

– Hàbits socials i costums vs consum crític i responsable

– Legislació restrictiva vs educació per a la ciutadania

1.2.5 Necessitats de les persones amb drogodependències o altres
addiccions, que determinen les demandes d’intervenció social

No totes les persones que presenten una conducta addictiva accedeixen a un
tractament institucional que els faciliti abandonar el consum. El subjecte ha de
tenir un nivell de compromís i un desig real de canviar la seva situació, i perquè
es produeixi el canvi és necessari que la persona tingui un alt nivell d’autonomia
i d’autocontrol, tant per abandonar el consum com per mantenir-lo, aspectes que
no són fàcils d’integrar en una persona que té una dependència.

Des de la integració social s’ha de vetllar pels factors de protecció, així
com pel coneixement i la prevenció dels factors de risc, intervenir en els
programes i serveis especialitzats per superar les addiccions i promoure els
consums responsables i de minimització de riscos.

Prochaska i DiClemente (1982) van observar que en el procés d’abandonament
de l’addicció, fos quina fos la teràpia que s’apliqués, les persones passaven per
estadis de canvi similars, així que van dissenyar un model que intenta descriure
les diferents fases que travessa la persona en aquest procés de deshabituació.

Així, explicaren que els canvis intencionals de les conductes habituals passen per
cinc etapes evolutives, cadascuna d’elles amb característiques pròpies i excloents.
Són les següents:
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• Precontemplació: fase en la qual l’individu no té consciència del problema
i no es planteja modificar la seva conducta. Les conseqüències gratificants
són més presents que les aversives.

• Contemplació: la persona addicta és conscient que té un problema i
considera abandonar la seva conducta, però no presenta un compromís sòlid
de canvi.

• Determinació o preparació: el subjecte pren la decisió i es compromet
seriosament a modificar la seva conducta.

• Acció o actuació: s’implica i actua amb ajuda professional o sense ella,
malgrat que és poc conscient de l’esforç que requereix mantenir el canvi al
llarg del temps.

• Manteniment i prevenció de recaiguda: el subjecte adopta habitualment
les conductes adquirides. Es considera manteniment quan s’han superat els
sis mesos. És fàcil retrocedir a etapes anteriors i experimentar sentiments
de desesperança i culpabilitat si es recau.

• Finalització: fase final en la qual la conducta addictiva s’ha extingit.

La majoria de les persones que segueixen un tractament no fan un procés lineal
tot d’una per totes les fases, sinó que van passant etapes prèvies i cícliques fins a
arribar al manteniment, i en les quals no és difícil patir recaigudes durant o un cop
finalitzat el procés.

A banda de les fases que van dissenyar aquests autors, també van desglossar
deu processos bàsics de canvi comú (algun exemple: conscienciació, control
d’estímuls, alliberament, relacions d’ajuda...). I uns anys més tard, Prochaska
va definir també cinc nivells jeràrquics de canvi per treballar els problemes
psicològics d’una persona que vol deixar una addicció:

• Símptoma/cognició

• Condicions desadaptatives

• Conflictes interpersonals

• Conflictes de família/sistemes

• Conflictes intrapersonals

No aprofundirem en aquest àmbit psicològic, perquè l’integrador no intervé
nuclearment de psicòleg o de terapeuta, però és d’interès conèixer aquestes
possibles estratègies o mecanismes. Tanmateix, la teràpia breu estratègica (TBE)
és una psicoteràpia que s’ha mostrat molt efectiva en el tractament eficaç de les
addiccions i en altres alteracions, com els trastorns mentals.

El manual estadístic i diagnòstic dels trastorns mentals (DSM-IV) inclou criteris
per fer cert diagnòstic de trastorns induïts per substàncies (intoxicació, abstinència,
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deliris...). Existeixen, però, altres instruments i estratègies complementàries, com
ara entrevistes clíniques, instruments psicomètrics, autoregistres, etc.

Segons M. T. Cortés i Ll. Mayor (2002), l’assistència que s’ofereix als drogode-
pendents es pot enfocar tant per l’abandonament total del consum de substàncies
com amb programes per a persones que busquen millorar al màxim la qualitat
de vida (deixant o no de consumir). I en tot cas, des de la intervenció social és
necessari vetllar per:

• Garantir l’accés de l’addicte al programa més adequat a les seves circums-
tàncies i problemàtica.

• Facilitar la derivació i la informació als recursos públics que necessiten els
usuaris en el seu procés de canvi (desintoxicació, inserció...).

• Motivar la permanència de l’usuari en els programes de tractament.

• Coordinació i transversalitat amb la xarxa assistencial.

L’integrador social en l’àmbit de les addiccions pot intervenir tant en els serveis
específics que tractin aquest àmbit com en altres programes de prevenció i d’acció
que hi tinguin relació.

Els serveis i programes públics existents formen la Xarxa d’Atenció a les
Drogodependències (XAD), que és la xarxa pública de Catalunya de recursos
especialitzats en l’atenció i el seguiment de problemes relacionats amb el consum,
l’abús i/o la dependència de substàncies psicoactives.

De les tasques i funcions definides en el perfil professional de l’integrador social,
i que tinguin a veure amb l’àmbit de les dependències, es pot destacar:

• Dissenyar activitats d’integració social, aplicant els recursos i les estratègi-
es metodològiques més adequades d’atenció a les necessitats psicosocials
en funció de les característiques dels usuaris i del context.

• Organitzar i desenvolupar activitats de suport psicosocial, mostrant una
actitud respectuosa amb la intimitat de les persones.

• Organitzar i desenvolupar activitats d’entrenament d’habilitats d’autono-
mia social i personal.

• Organitzar i implementar programes d’inserció laboral i ocupacional.

• Mantenir relacions fluides i coordinació amb les persones usuàries i
les seves famílies, els membres del grup de treball i altres professionals,
mostrant habilitats socials i aportant solucions als conflictes que puguin
sorgir.

• Dirigir la implementació de projectes d’integració social i la coordinació
d’equips de treball, gestionant les actuacions necessàries i supervisant la
realització d’activitats amb criteris de qualitat.
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Segons les ocupacions i els llocs de treball oficials més rellevants de l’integrador
social, les categories professionals més relacionades en l’àmbit d’intervenció
tractat poden ser:

• Tècnic especialista d’integració social.

• Tècnic de programes de prevenció e inserció social.

• Educador o educadora d’equipaments residencials de diversos tipus.

• Treballador o treballadora familiar.

• Educador o educadora d’educació familiar.

• Auxiliar de tutela.

• Monitor o monitora de centres oberts.

• Tècnic d’inserció ocupacional o d’acompanyament laboral.

• Mediador ocupacional i/o laboral.

• Dinamitzador ocupacional i/o laboral.

• Educador de base.

• Mediador o mediadora comunitària o veïnal.

• Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

Per finalitzar, doncs, s’observa una àmplia gamma de perfils i funcions en què
es pot trobar l’integrador social en l’àmbit de les addiccions. Serà en funció
d’aspectes com el tipus d’equipament, el protocol d’actuació de cada centre, les
funcions professionals i les tasques que cada servei inclogui si és un programa
preventiu o d’intervenció directa.

Consulteu el subapartat
“Programes actuals
d’atenció a les
drogodependències”, en
l’apartat “Organitzacions,
serveis i programes
d’intervenció social dirigits
a les persones amb
discapacitat, malaltia
mental,
drogodependències i
altres addiccions” de la
present unitat, per
aprofundir en els àmbits
concrets de l’integrador
social en les addiccions.
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2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a
les persones amb discapacitat, malaltia mental, drogodependències
i altres addiccions

Ens disposem tot seguit a fer un recorregut històric que ens permeti conèixer i
comprendre el context actual i els models d’intervenció vigents, que són resultat
de l’evolució en el temps i de les reivindicacions que fan els col·lectius i les
organitzacions. Coneixerem també els principals serveis i programes vigents, i
quines són les lleis específiques que regulen i incideixen sobre aquests àmbits.

En aquest apartat es farà ús del terme discapacitat versus el de diversitat funcional,
per utilitzar el terme d’acord amb el seu ús a les normatives, prestacions o dades
oficials.

2.1 La situació de discapacitat i malaltia mental

Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS, 2013), més de mil milions de
persones, que suposen un 15% de la població mundial, pateix alguna forma de
discapacitat. Les taxes estan augmentant, entre d’altres causes, per l’envelliment
de la població i per l’augment de malalties cròniques.

Dades a l’Estat espanyol

L’Instituto Nacional de Estadística (INE) va publicar els resultats de la Encuesta sobre
Discapacidades, Autonomía personal y Situaciones de Dependencia 2008. El 2008 hi havia
3,85 milions de persones (sense tenir en compte els menors de 6 anys) amb discapacitat,
entesa a l’enquesta com la limitació per motius de salut i de llarga durada en alguna
de les 44 activitats investigades. En 1,2 milions de llars amb persones amb necessitats
específiques de mobilitat hi ha barreres d’accés als edificis, com ara escales sense rampes
o sense plataformes mòbils; 7 de cada 10 persones declaren tenir poca o cap possibilitat
d’establir noves amistats, i a 2 de cada 3 els resulta impossible o gairebé impossible dirigir-
se a persones fora del seu entorn.

2.1.1 Precedents històrics i evolució dels models

Al llarg de la història, el tracte de la diversitat funcional ha anat variant i ha donat
lloc a models d’intervenció amb enfocaments ben diferents.

A l’antiguitat i a l’edat mitjana no era estrany considerar les persones diferents
de la majoria com posseïdes pel dimoni o com a víctimes d’algun càstig dels
déus, o posseïdores d’altres atribucions sobrenaturals. Això podia ser motiu
d’infanticidis, exorcismes, maltractaments o fins i tot de venda com a esclaus.

Vegeu més dades de
l’Encuesta sobre
Discapacidades,
Autonomía personal y
Situaciones de
Dependencia 2008 a la
secció “Annexos”.
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La Declaració Universal dels
Drets Humans va ser
aprovada el 1948 per

l’Assemblea General de las
Nacions Unides a París.

Va ser cap al segle XVI quan va arribar el model mèdic, en què la persona es
considerava malalta i calia evitar les conductes “inadaptades”. Van aparèixer ins-
titucions psiquiàtriques, i s’apartava les persones diferents, atès que es considerava
que patien “bogeria”.

Ja al segle XIX, malgrat la ciència es va iniciar en l’estudi del psiquisme, el tracte
seguia sent de segregació i marginació.

La Constitució de 1812 reconeixia la responsabilitat de l’Administració en
l’atenció de la pobresa i els desvalguts. Es van crear asils i hospicis, i es
pretenia vetllar per les bones pràctiques. Aquests principis es concretarien
en les Lleis de beneficència de 1822 i 1949, coincidint amb governs de
tendència lliberal.

La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900 va suposar un avenç en els drets de les
persones, amb una creixent preocupació pels treballadors que estaven en situació
de dependència per motius laborals. El 1922, una nova versió d’aquesta llei
pautaria la creació dels primers centres de rehabilitació i reeducació funcional
per als accidentats laboralment. Seria un dels precedents dels posteriors centres
de serveis per a persones en situació de dependència, i va establir també les bases
del sistema de la Seguretat Social que s’aniria implantant al llarg del segle.

Va ser a inicis del segle XX quan els diferents corrents psicològics van aprofundir
en el coneixement de les afectacions físiques, psíquiques o sensorials, introduint
aspectes relacionats amb la socialització.

La Constitució republicana de 1931 va incloure un article sobre els drets i deures
dels treballadors que descrivia l’atenció en cas de malaltia, accident, atur forçós,
vellesa o invalidesa. La Guerra Civil i la postguerra van paralitzar aquesta
tendència i es va obrir una etapa de retorn a les institucions benèfiques i d’asil
més pròpies del segle XIX, gestionades en gran part per l’Església.

Als anys seixanta es van fer noves passes en la defensa dels drets humans, posant
l’èmfasi en la inserció social i en els primers intents de normalització de les
diferències personals. A Espanya, el general Franco va aprovar la Ley de Bases
de la Seguridad Social de 1963, que va suposar una reactivació de les polítiques
socials, els serveis, les prestacions econòmiques i els beneficis fiscals. Aquesta
llei incloïa certa atenció a les situacions de dependència (en aquell moment
s’utilitzaven termes com subnormalitat, invalidesa o minusvalidesa).

El Moviment Mundial de Vida Independent

Als anys seixanta i setanta va aparèixer als Estats Units l’Independent Living Movement
(ILM), un moviment social impulsat per persones amb diversitat funcional d’organitzacions
civils, universitats o associacions de veterans de guerra. Van ser els impulsors d’una lluita
per l’emancipació i l’apoderament d’aquest col·lectiu. Proclamaven que les persones amb
diversitat funcional no poden estar tancades a les cases, els hospitals o les institucions, i
que cal defensar el seu dret a la participació, a la vida social i a poder viure amb llibertat i
autonomia. I demanen sobretot que les decisions que tenen a veure amb les persones amb
diversitat funcional no es prenguin sense el col·lectiu. Aquest model i filosofia s’ha anat
estenent per diferents continents amb la presència de les Oficines de Vida Independent
(OVI).
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A la vigent Constitució espanyola de 1978 es va incloure l’atenció
específica a la dependència en l’article 49, en què es menciona que l’atenció
especialitzada ha de permetre els mateixos drets a tots els ciutadans. L’article
ha estat la base de les polítiques específiques en temps de democràcia, si
bé l’enfocament predominant han continuat essent el derivat del model
mèdic (prevenció, tractament i rehabilitació). El 1982 s’aprovà la Ley de
Integración Social de los Minusválidos.

Si bé la Seguretat Social cobria alguna prestació i assistència en casos de necessitat
(sobretot per a treballadors que havien cotitzat), la Llei de 1990 sobre pensions
no contributives de la Seguretat Social va ampliar les prestacions amb pensions
assistencials per vellesa, malaltia i el subsidi de garantia d’ingressos mínims per
a persones amb “disminucions”.

Hi ha dues lleis que han mirat de fer un pas més enllà de la visió mèdica de
l’àmbit i garantir també el que ja recollia l’article 49 de la Constitució: la
integració i el gaudi dels drets de tots els ciutadans i ciutadanes, l’equiparació
d’oportunitats i la no-discriminació: la Llei de 2003 d’igualtat d’oportunitats,
no-discriminació i accessibilitat (LIONDAU) i la Llei de 2006 de promoció
de l’autonomia i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD),
coneguda popularment com Llei de la dependència.

En la societat democràtica les mesures legals sobre la dependència comencen a
plantejar un conjunt de drets i serveis específics. F. Guzmán distingeix:

1. Una primera etapa (fins a finals dels anys noranta) en què l’atenció especia-
litzada s’entén com a prestacions econòmiques i serveis destinats a protegir
la persona en situació de dependència, encara que això suposi aïllar-la en
ambients segregats.

2. Una segona etapa (en els darrers anys) en la qual els serveis i les prestacions
estan destinats a promoure l’autonomia de la persona en entorns norma-
litzats, plantejament que encara té molt a fer en el moment en què molts
dels serveis segueixen estan segregats (com les escoles especials, els centres
especials de treball o els centres residencials).

Per concloure, es pot dir que en l’actualitat conviuen diferents perspectives i
models d’intervenció. El model mèdic i psiquiàtric conviu amb els plantejaments
psicològics conductuals i cognitius i amb la lluita del model social de vida
independent.

Des del Foro de Vida Independiente y Divertad resumeixen en quatre els diferents
models i visions de l’àmbit al llarg de la història:

• Prescindència o eliminació de les persones.

• Model mèdic o rehabilitador, per ser curades o incloses en la societat.

Vegeu els subapartats “La
diversitat funcional. Tipus
i característiques” i
“Variables que influeixen
sobre la diversitat
funcional”, en l’apartat ”
Àmbits d’intervenció
social: persones en
situació de discapacitat,
malaltia mental,
drogodependència o
altres addiccions” de la
present unitat, on es
presenta el Foro de Vida
Independiente y Divertad
(FVID) i les claus de
l’assistència personal
autogestionada.
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L’ONU, contra la
discriminació

La Convenció de l’ONU sobre
els Drets de les Persones amb

Discapacitat està vigent a
Espanya des del 5 de maig de

2008. Inclou un protocol
addicional que permet a les

persones que pateixin
discriminació per la seva

diversitat funcional de contactar
amb l’organització per denunciar

la vulneració dels drets de la
convenció.

Podeu aprofundir en les
demandes concretes a la
llei que fa el Movimiento
de Vida Independiente a
l’obra Deconstruyendo la
Dependencia, recollida a
l’apartat “Referències” de

la unitat.

• Model social o de vida independent (amb l’aparició del Foro de Vida
Independiente el 2001): la societat discapacita les persones que podrien
formar-ne part amb les eines adequades.

• Model social de la diversitat (finals de 2006): és una evolució de l’anterior
per donar resposta a determinats reptes bioètics. La diversitat humana no
requereix d’un tracte diferencial i sí requereix posar a l’abast els mecanis-
mes que permetin viure amb dignitat i autonomia a totes les persones, sigui
quina sigui la seva diversitat.

Com fer realitat el Model de Diversitat?

Eradicar la “capacitat” com a indicador per al col·lectiu i substituir-lo per la “dignitat”: mateix
valor per a les vides i mateixos drets.

Reivindicar el valor de la diversitat humana i la participació.

Propugnar un canvi de terminologia substituint “persones amb discapacitat” per “persones
amb diversitat funcional”.

A. Palacios, J. Romañach (2007). El modelo de la diversidad. La Bioética y los Derechos

Humanos como herramientas para alcanzar la plena dignidad en la diversidad funcional.

2.1.2 Marc legal sobre discapacitat i malaltia mental

Les normatives vigents sobre la discapacitat es troben establertes a diferents
nivells però estan estretament relacionades entre si:

• A escala internacional: la Convenció sobre els drets de les persones
amb discapacitat. En els inicis del Foro de Vida Independiente, el 2001,
el model social o de vida independent no es coneixia a Espanya, on
predominava el model mèdic-rehabilitador. La seva lluita va aconseguir que
el 2008 s’incorporés al sistema legal espanyol la Convenció sobre els drets
de les persones amb discapacitat (diversitat funcional) de l’Organització de
les Nacions Unides (ONU) de 2006. Aquesta fita va suposar una revolució
sense precedents en la percepció social de la diversitat funcional, que va
passar a ser una qüestió de drets humans i no de salut. La convenció, és,
doncs una regulació internacional que serveix de marc legal als països com
Espanya per basar-se en els drets humans i internacionals a l’hora de redactar
les seves lleis.

• A escala estatal: la LAPAD. La Llei 39/2006, de 14 de desembre de
2006, de promoció de l’autonomia i l’atenció a les persones en situació
de dependència (LAPAD) és la darrera llei estatal i vigent. LA LAPAD és
coneguda popularment com a Llei de la Dependència i també com a Llei
d’autonomia personal (LAP o LEPA). Va entrar en vigor l’1 de gener de
2007, i el seu desplegament és competència de les comunitats autònomes.
Ara bé, tal com expliquen A. Centeno i els promotors del model de vida
independent, la també esmentada LIONDAU (la llei anterior a la LAP)
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assumeix explícitament un enfocament de drets humans, accepta el model
social de diversitat funcional i posa l’èmfasi en la responsabilitat del medi
social en la discriminació i la falta d’igualtat d’oportunitats. I també recull
l’assistència personal i els ajuts tècnics per fer possible la vida independent
i la igualtat d’oportunitats. En canvi, la LAP no va recollir aquests avenços
conceptuals ni tampoc els suports pràctics i el finançament suficient que
aquests requereixen.

• El desplegament autonòmic català de la LAPAD. En el marc del desple-
gament de la LAPAD, Catalunya preveu la creació de l’Agència Catalana
d’Atenció a les Persones amb Dependència, un organisme pioner a l’Estat
espanyol que aplegarà i coordinarà tots els serveis d’atenció de totes les
administracions públiques. Ho farà amb la creació del nou Sistema Català
d’Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). Fins a la creació
de l’agència, l’articulació del SCAAD i la implementació de la Llei de
la dependència a Catalunya és competència del Programa per a l’impuls
i l’ordenació de la promoció de l’autonomia personal i l’atenció de les
persones amb dependència (PRODEP).

La Llei de serveis socials de Catalunya

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials és la que determina la LAPAD, establint
la integració de les prestacions i els serveis de tota la xarxa de serveis socials de Catalunya.
En l’article 7 es concreten les situacions amb necessitat d’atenció especial per a les
persones que estiguin en alguna o algunes de les situacions següents:

• Discapacitat física, psíquica o sensorial.

• Malalties mentals i malalties cròniques.

• Necessitat social, com les relacionades amb la manca d’habitatge o amb la desestructuració
familiar.

• Drogodependències i altres addiccions.

• Violència i delinqüència juvenils.

• Exclusió i aïllament socials.

• Vulnerabilitat, risc o dificultat social per a la gent gran, la infància i l’adolescència.

• Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar.

• Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, ètnia, cultura o
religió o per qualsevol altra raó.

• Problemes de convivència i de cohesió social.

• El fet d’haver estat víctima de delictes violents, un mateix o els familiars.

• Sotmetiment a mesures d’execució penal, propi o dels familiars.

• Condicions laborals precàries, desocupació i pobresa.

• Urgències socials.

• Emergències socials per catàstrofes.

• Petició d’asil.
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Drets i rendibilitat

Està demostrada l’eficàcia de
l’assistència personal, amb

reducció de costos respecte a un
centre residencial, i amb la
garantia de dignitat i vida

independent.

Consulteu l’avaluació de
l’impacte social del Servei

d’Assistent Personal de
l’Institut Municipal de

Persones amb Discapacitat
a goo.gl/iyscrb.

2.1.3 Programes i serveis destacables

Una oficina de vida independent (OVI) és una organització sense ànim de lucre
en forma d’associació o cooperativa, autogestionada per les pròpies persones amb
diversitat funcional i que s’inspira en la filosofia de vida independent.

Els objectius de les OVI són treballar pels drets del col·lectiu, promoure polítiques
i facilitar l’accés a diferents recursos que possibilitin l’emancipació i apoderin les
persones amb diversitat funcional.

A dia d’avui existeixen OVI en tots els continents i en diverses cultures: Brasil, el
Canadà, el Japó, Corea del Sud, Nicaragua, Sud-àfrica, Suècia, Tailàndia, Itàlia,
Uganda, Irlanda, Vietnam, etc.

A Barcelona, la primera OVI es va endegar el 2006 amb el suport de l’ajuntament
de la ciutat, mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i arran
de l’aprovació de la Convenció internacional sobre els drets de les persones amb
discapacitat del mateix any.

Els serveis i funcions que ofereix l’OVI de Barcelona (www.ovibcn.org), són:

• Assessorament en drets i vida independent.

• Assistència personal autogestionada i gratuïta: des de l’OVI escullen,
formen i dirigeixen els assistents personals que treballaran per al col·lectiu,
adaptant els serveis a les necessitats vitals de cada persona.

• Serveis de suport a la gestió: orientació per elaborar o revisar els projectes
individuals de vida independent, gestions laborals o administratives, gestió
de la borsa d’assistents personals, intermediació amb l’administració, etc.

• Tallers de suport entre iguals: a banda d’altres canals de suport via internet,
telèfon o presencialment, es fan reunions presencials per compartir i apren-
dre mútuament de les experiències d’autogestió, així com fer formació i
crear consciència col·lectiva sobre els drets.

El que va començar com a programa pilot l’any 2006 entre l’Ajuntament
i l’OVI de Barcelona va anar evolucionant, i cinc anys després es va
impulsar un servei pilot anomenat “Per a l’autonomia personal i la vida
independent”. Consisteix en la implementació del servei d’assistència
personal per a les persones amb diversitat funcional que no desitgen viure
en institucions residencials ni dependre de les famílies.

A l’OVI de Barcelona hi estan implicades nou persones amb diversitat funcional
i hi treballen en plantilla dues coordinadores a mitja jornada i 23 persones
d’assistència personal i gestoria externa. El servei acabarà previsiblement a finals
de 2014, moment en què serà valorat i s’hauran d’establir les bases de la seva
continuïtat i implementació al municipi de Barcelona.
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En l’avaluació de 2012 de l’impacte social del projecte respecte al seu cost, es va
observar que per cada euro d’inversió se’n creen tres de valor social (ràtio 3:1), és
a dir, que dóna un retorn en termes socials i econòmics molt superior a l’invertit.

2.1.4 Prestacions i ajuts

La “Llei de la dependència” (Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006,
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de
dependència, LAPAD) atorga ajuts en funció de tres graus de dependència a partir
del barem de valoració de la dependència (BVD) que s’estableix considerant la
necessitat d’ajuda que té una persona per desenvolupar les activitats bàsiques de
la vida diària:

• Grau I. Dependència moderada. Quan la persona necessita ajuda per fer
diverses activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia o té
necessitats d’ajuda intermitent o limitada per a la seva autonomia personal
(de vint-i-cinc a quaranta-nou punts al BVD).

• Grau II. Dependència severa. Quan la persona necessita ajuda per a
diverses activitats bàsiques de la vida diària dues o tres vegades al dia
però no requereix la presència permanent d’una persona cuidadora o té
necessitats d’ajuda extensa per a la seva autonomia personal (de cinquanta
a setanta-quatre punts al BVD).

• Grau III. Gran dependència. Quan la persona necessita ajuda per
desenvolupar diverses activitats bàsiques de la vida diària unes quantes
vegades al dia i per la seva pèrdua total d’autonomia mental o física necessita
la presència indispensable i contínua d’una altra persona o té necessitat
d’ajuda generalitzada per a la seva autonomia personal (igual o major a
setanta-cinc punts al BVD).

L’assistència personal

L’Ordre ASC/471/2010, de 28 de setembre, regula la professió de l’assistent personal, que
és una prestació d’ajut econòmica o de servei:

• Prestació econòmica, només per a les persones en situació de gran dependència (grau III),
que consisteix a contribuir al cost de la contractació, per part de la persona amb dependència,
d’un servei d’assistència personal, ja sigui directament o mitjançant una entitat acreditada.

• Prestació de servei, per a persones en situació de dependència severa (grau II) i moderada
(grau I), que consisteix en el servei del suport necessari a la persona amb dependència,
mitjançant un assistent personal proporcionat per una entitat acreditada.

L’assistència personal és per un nombre d’hores específic segons el grau de
dependència. Té dues modalitats i es determina d’acord amb el compliment dels
requisits generals i específics per part de les persones destinatàries:
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• Assistència personal de suport en l’acompanyament a activitats laborals,
ocupacionals i/o formatives: té per objecte el suport en l’acompanyament de
la persona en situació de dependència en els desplaçaments a les activitats
de caràcter laboral, ocupacional i/o formatiu realitzades de forma habitual i
regular i fora de la seva llar habitual.

• Assistència personal de suport a la vida autònoma i d’integració social i
comunitària: té per objecte el suport en el desenvolupament d’activitats de
la vida diària i el suport en les activitats que la persona realitza de forma
habitual i regular de caràcter laboral, ocupacional, formatiu, de relació
social, cultural, de participació associativa i, en general, que afavoreixin
el desenvolupament de la vida autònoma i independent. Es pot donar tant
dins com fora del domicili habitual de la persona beneficiària.

Aquesta modalitat inclou, com a mínim, les accions següents:

• Atenció personal (suport a la higiene personal, l’alimentació, la mobilitat i
la cura de la salut, entre d’altres).

• Suport a l’organització, la neteja i l’ordre de la llar.

• Acompanyament i suport en gestions personals fora de la llar.

• Acompanyament i suport en les activitats laborals, ocupacionals, formatives,
culturals, de participació associativa, comunitària i/o social i econòmica.

• Altres accions que formin part del Pla d’activitats de la persona beneficiària.

2.1.5 Associacions, organitzacions i entitats destacades en l’àmbit
de la discapacitat i la malaltia mental

A mode d’exemple, ja que hi ha moltes més entitats que també podrien ser
representatives, algunes de les organitzacions de l’àmbit són les següents:

• ACIC acic-cat.blogspot.com.es: Associació Catalana per a la Integració del
Cec.

• ADEMM www.ademm-usm.org: és una associació Pro Salut Mental de
Catalunya formada i gestionada pel mateix col·lectiu de persones afectades.

• ASPACE www.aspacecat.org: Associació de la Paràlisi Cerebral.

• ATAGAM www.ansietat.org: associació sense ànim de lucre de Trastorns
d’Ansietat i Grups d’Ajuda Mútua.

• Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques familiaisalut-
mental.entitatsgi.cat: vetlla pels drets i les necessitats de les persones amb
trastorns mentals i les seves famílies.
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• Associació GEPI www.fundaciobellaire.cat: Grup Estudi Psicosi Infantil,
associació de professionals que van crear el Centre Terapèutic Bellaire,
dedicat a la cura i atenció d’infants amb autisme i psicosi.

• CNSE www.cnse.es: Confederación Estatal de Personas Sordas.

• COCEMFE www.cocemfe.es: Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica.

• DINCAT www.dincat.cat: Discapacitat Intel·lectual Catalunya. Neix del
procés d’integració de les tres entitats principals del sector: la Federació
APPS (Federació Catalana pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual),
la Coordinadora de Tallers per a Persones amb Discapacitat Psíquica de
Catalunya i l’Associació Empresarial APPS.

• Federació ECOM www.ecom.cat: moviment associatiu integrat per organit-
zacions de persones amb discapacitat física.

• FEAPS www.feaps.org: Confederació Espanyola d’Organitzacions a favor
de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual.

• Fundació ACAI-TLP www.acai-tlp.com: Associació Catalana d’Ajuda al
Trastorn Límit de la Personalitat.

• Fundació Lar www.fundaciolar.cat: entitat que ofereix diferents serveis
dins l’àmbit de la salut mental, també com a prestadora de serveis de la
Generalitat.

• Grup Sant Pere Claver www.santpereclaver.org: grup de tres entitats sense
ànim de lucre pel compromís social en l’àmbit sociosanitari.

• Institut Guttmann www.guttmann.com: és el primer centre d’Espanya
dedicat a l’assistència de pacients paraplègics i tetraplègics i un hospital
especialitzat en el tractament mèdic i quirúrgic, així com en la rehabilitació
integral de les persones afectades per una lesió medul·lar, dany cerebral
adquirit o qualsevol altra gran discapacitat física d’origen neurològic.

• ONCE www.once.es/new: Organización Nacional de Ciegos de España.

• Seny Fundació www.senyfundacio.org: entitat que promou la investigació
en esquizofrènia i en trastorns mentals severs.

• SMC www.salutmental.org: Salut Mental Catalunya. És la nova marca
compartida per FECAFAMM i AMMFEINA per a la millora de la salut
mental.

2.2 La situació de la drogodependència i les addiccions

Cada època i cada cultura han determinat una relació diferent amb els diferents
tipus de drogues. Algunes drogues són conegudes des de fa centenars o milers
d’anys però n’hi han d’altres de descobriment o creació més recent.
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Consulteu els principals
resultats de l’enquesta de

l’Observatorio Español
sobre la Droga y las

Toxicomanías en la secció
“Annexos” d’aquesta

unitat.

Contràriament al que pugui semblar, actualment en les societat avançades, són les
drogues legals, com l’alcohol i el tabac, les que generen un índex més elevat de
trastorns i, alhora, les que són consumides de manera més intensiva i normalitzada.
Des de el Observatorio Español sobre la Droga y las Toxicomanías, que depèn
del Ministeri de Sanitat, Polítiques Socials i Igualtat, es fan enquestes sobre el
consum de drogues a Espanya. El 2011 es van publicar els resultats d’un estudi
a la població d’entre 15 i 64 anys amb una mostra de 22.128 persones (vegeu la
figura 2.1).

Figura 2.1. Proporció del consum de drogues segons tipus

Enquesta EDADES 2011 (Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España)

En el gràfic crida l’atenció l’alt consum d’hipnosedants, els fàrmacs utilitzats per
reduir l’ansietat, dels quals, segons l’OED, en fan un ús majoritari les dones
d’entre 35 i 64 anys, tant amb recepta mèdica com sense. La demanda de
tractament per hipnosedants era la més baixa el 2011 (1,8%), però presentava una
tendència clara a l’alça.

El cànnabis és la droga il·legal més consumida al nostre país, tant en el grup d’edat
de 14 a 18 anys com pel conjunt de la població. Sense comptar l’alcohol, és la
tercera droga que més demanda d’assistència genera (2011: 18,1%, els opiacis un
34,3% i la cocaïna un 44%), i els menors d’edat són el grup majoritari que demana
tractament per aquesta droga (el 81,6%).

2.2.1 Precedents històrics en el consum de drogues

La història del consum de drogues i de substàncies que poden generar addicció és
tan antiga com la història de la humanitat i de les diferents cultures . Tanmateix,
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els motius de consum, tal com passa en els nostres dies, han tingut caires diversos:
motius religiosos i rituals, la cura de malalties, entrar en estats transcendents,
hàbits socials i culturals, abstracció del món, desinhibició, benestar, creativitat,
potenciació física...

Ens disposem a fer un recorregut sobre els usos de consum que han protagonitzat
les drogues: fets històrics d’arreu del món, relacionats amb les principals substàn-
cies, i també un repàs del consum de drogues a Espanya en les darreres dècades
per tal de conèixer i situar l’evolució del fenomen fins als nostres dies.

El cafè i les ovelles

Existeixen moltes llegendes sobre el descobriment del cafè, i malgrat que sembla que les
primeres plantes de cafè se situen a Etiòpia, existeix una llegenda de com es va conèixer
el cafè a l’Aràbia: l’any 300 dC, un pastor que es deia Kaldi va adonar-se que les seves
ovelles es mostraven més vitals, saltaven i corrien alegres fins ben entrada la nit després
de menjar el fruit i les fulles d’un arbust. Va decidir provar-lo, i davant dels resultats li’n va
portar a l’abat del monestir per explicar-li-ho. L’abat va cuinar els fruits, però com que eren
tan amargs els va llençar a les brases. Però en sentir l’aroma del cafè torrat les coses van
canviar per a la història de la humanitat...

A partir de la recerca històrica d’A. G. Lourenço, membre de la Coalición Europea
por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD), s’exposen alguns breus
exemples d’ús de les drogues en les diferents etapes o cultures.

El cànnabis

El cànnabis, originari de l’Àsia central, on en algunes regions creix de forma
salvatge, ja es cultivava l’any 2700 aC per les seves fibres, per a farratge per als
animals i per l’oli que se n’extreia. Posteriorment se li reconeixerien les propietats
psicoactives i sedatives. A Egipte, un papir del segle VI aC cita el cànnabis com
a droga sagrada del faraó, i al segle IX aC s’usava com a encens a Assíria (imperi
del sud-oest asiàtic). Els romans, per la seva banda, el feien servir com a cordals
per a les embarcacions.

L’historiador grec Heròdot explica el seu ús per a vestimentes i que els pobles
nòmades de la zona del Danubi prenien banys de vapor de les llavors del cànnabis
llençades sobre pedres incandescents. De fet, era l’únic bany que feien i no es
rentaven mai amb aigua.

També l’islam, des del segle XII, va contribuir a la propagació del cànnabis,
conegut dos segles més tard com a haxixe (‘herba’, en àrab).

Als segles XII i XIII, segons Marco Polo la prenien en forma líquida els haschisc-
hans, que feien assassinats polítics contra el poder sunnita de Bagdad.

A finals del segle XII va començar la seva introducció a l’Àfrica, en concret a
Egipte, amb un ús recreatiu per part de totes les classes socials, i es va anar estenent
pel món musulmà africà fins que a mitjan segle XV va arribar a l’Àfrica del sud.

I de l’Àfrica a Amèrica, ja que es creu que els portuguesos van portar esclaus
africans angolesos cap al Brasil i també que els anglesos, per aconseguir fibres
del cànnabis, van intensificar-ne el conreu a Jamaica. A Mèxic va arribar amb el
nom de marijuana.

Les veles del vaixell de
Cristòfol Colom estaven
fetes amb fibra de cànnabis.
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La història del cànnabis, doncs, com en l’actualitat, presenta dues vessants d’ús,
que ha fet que des de la botànica es distingeixi entre el cànem i el cànnabis (el
cànem n’és una varietat i també és el nom de la fibra que se n’obté). La Unió
Europea subvenciona el seu cultiu per a l’obtenció de fibres i grans.

Tija de cànnabis que en mostra les
fibres.

Els usos del cànnabis

De vegades és difícil distanciar-se de les conseqüències negatives de les drogues. En el
cas del cànnabis, els seus usos són diversos i ancestrals. Així, les fibres que s’extreuen
d’una varietat de la planta de cànnabis serveixen des de fa molts segles per confeccionar
vestits, veles navals, peces de vaixells, cordals, paper, etc. Una altra cara de la planta és
l’ús terapèutic com a analgèsic, somnífer, antitussigen, etc. I per altra banda, hi ha l’ús
recreatiu, hedonístic o místic.

A Europa encara no predominen les indicacions terapèutiques del cànnabis; en
canvi, a Califòrnia i a Arizona s’ha aprovat per referèndum el seu ús sota
prescripció mèdica per tal de combatre les nàusees de la quimioteràpia i per a
altres supòsits mèdics.

La fulla de coca

Els seus orígens coneguts de consum es remunten fa 5.000 anys als països andins.
Mastegar les seves fulles suposa un alleujament de l’esforç físic i mental que
genera l’altura d’aquesta zona. La fulla de coca, doncs, acompanyava situacions
laborals, socials o rituals. Encara es fa servir, i els principals productors són
Bolívia i el Perú.

A la colonització espanyola, i posteriorment en altres guerres, ja a inicis del segle
XIX, la fulla de coca se seguia utilitzant per suportar la fatiga, la gana i els rigors
del clima i l’altura. El domini dels cultius i el mercat de la fulla de coca també
estaven vinculats al ritme de les conquestes.

La cocaïna com a alcaloide no va ser extreta de les fulles fins al 1860 per part del
farmacèutic alemany Albert Niemann. Freud li va donar especial atenció per les
seves propietats anestèsiques i d’acció psíquica, i va ser partir d’aquell moment
quan, a banda del seu ús clínic, va començar el seu ús recreatiu o hedonista per
part de l’aristocràcia antiga o dels executius moderns.

Als nostres dies el consum de la cocaïna és accessible, tot i que s’ha estabilitzat
en els darrers anys. Comptant l’alcohol i el tabac, és la cinquena droga més
consumida a Espanya (amb un percentatge del 2,3%, segons l’Observatorio
Español sobre Drogas, 2011), per darrere del cànnabis (9,6%).

La Convenció única sobre estupefaents de 1961 va autoritzar l’ús de les fulles de
coca mastegades per a un període de 25 anys, que ja han passat. Alguns països de
l’Amèrica Llatina van demanar a l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que
es pronunciés sobre la suposada nocivitat de mastegar fulles de coca. Un nombrós
grup de científics de l’organització va opinar que no provocava un dany notori en
la salut física o mental, tot i que l’OMS no s’ha posicionat oficialment en aquest
sentit.
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És un fet que les fulles de coca no tenen res a veure amb la cocaïna i els seus
adulterants, així com tampoc són comparables els seus efectes i els seus riscos per
a la salut.

L’opi

Malgrat que es pensa que els orígens són orientals, es van trobar indicis del seu
consum justament al sud d’Espanya ja l’any 4.200 aC.

A l’Orient Mitjà, la rosella de l’opi es coneixia com la “planta de l’alegria”. A la
mitologia grega es veien els déus amb corones de garlandes. Hipòcrates li atribuïa
propietats medicinals, i Aristòtil la considerava un calmant i un somnífer i també
li donava virtuts màgiques i religioses. Els grecs la van portar a l’Àsia central i
l’Índia.

A Europa, al segle XVI, l’opi es movia entre les finalitats terapèutiques i els elixirs
de bruixeria. Amb el Renaixement, per exemple amb Paracels, es va integrar en
la farmacologia.

El consum d’opi es va estendre
ràpidament entre la població al segle
XIX.

Després van venir noves rutes comercials i conquestes diverses que acabarien amb
el domini anglès del comerç de l’opi. El monopoli angloindi a partir de 1775
progressaria a la Xina, on al segle XIX s’acabaren succeint les dues Guerres de
l’Opi o guerres angloxineses, de tres i quatre anys de durada respectivament. Les
causes van ser els interessos comercials però també les lleis del govern xinès per
acabar amb el contraban d’aquesta substància.

En el següent segle van seguir les disputes de la Xina amb els anglesos (també
amb els francesos a mitjan segle XIX), així com el contraban i el debat sobre
la legalització o la prohibició del consum d’opi. Finalment es va aprovar la
legalització del comerç d’aquesta substància per a usos medicinals. Es calcula
que entre 15 i 40 milions de xinesos (d’una població de 430) n’eren consumidors.

Finalment, el 1906 el govern xinès va decretar la prohibició del consum d’opi. En
posteriors anys van seguir les disputes i els interessos, i s’hi van afegir nous països
implicats, com ara els Estats Units.

En la Convenció de l’Haia de 1912 hi havia una tendència a la regulació de
les drogues amb una especial atenció a l’opi en les seves tres variants: en brut,
preparat (per fumar) i medicinal. I amb molts altres fets i controvèrsies, s’ha arribat
fins a les convencions vigents als nostres dies, com les de les Nacions Unides, que
n’accentuen el control i les sancions.

Cal tenir present que l’heroïna és un derivat sintètic de l’opi obtingut de la
morfina, i que laboratoris com Bayer la van comercialitzar durant vint-i-cinc anys
com a substitutiu d’aquesta per a tractaments contra el dolor o la tos, i fins i tot
s’anunciava per a ús infantil. No es va prohibir fins al 1924, quan es va confirmar
que era més addictiva que la morfina.

Recordeu que al
subapartat “Les drogues.
Tipus i característiques”,
en l’apartat “Àmbits
d’intervenció social:
persones en situació de
discapacitat, malaltia
mental,
drogodependència o
altres addiccions” de la
present unitat, hi ha més
informació específica
sobre cada droga.
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Història recent de les drogues a Espanya

La Convenció única sobre estupefaents de 1961, per la qual també es regeix
Espanya, va tenir un abast internacional i entre altres objectius havia de unificar i
substituir els anteriors instruments i assegurar el control de les matèries primeres
dels estupefaents. Bàsicament perseguia limitar a fins mèdics i científics la
producció, l’exportació, la importació, la distribució i l’ús dels estupefaents
inclosos en una llista del document.

A Espanya, als anys seixanta, sota la dictadura franquista que va acabar el 1975, el
consum de substàncies no era tractat com un tema preocupant. cal tenir en compte
que era un règim opressor i que la censura prohibia les manifestacions obertes de
plaer i transgressió.

En aquells moments, els consums majoritaris eren, com actualment, d’alcohol
i de tabac. A l’Hospital Provincial de Madrid, els ingressos per alcoholisme que
entraven a psiquiatria d’aguts van passar del 9% el 1945 al 30% el 1955; la majoria
mostrava la influència dels patrons de beguda predominants i de factors socials.

En canvi, els ingressos psiquiàtrics per toxicomanies es mantenien baixos i
estables, amb un percentatge del 0,6%, amb predomini de la morfina i després
del cànnabis. Aquests consums eren qualificats com a “marginals” (tot i que la
cocaïna també tenia un ús elitista). També hi havia un petit consum d’amfetamines
per grups com ara els estudiants universitaris.

S’anava perfilant també una tendència a l’augment, i no únicament per part
de països mediterranis, del consum de vi; també va augmentar la varietat de
begudes destil·lades, la dona es va incorporar al mercat de consum i els mitjans
de comunicació i la publicitat també impulsaven nous productes.

El consum de drogues s’identificava amb la contracultura i la protesta política, i la
influència a Europa del moviment hippie van obrir noves tendències i van afavorir
l’arribada de noves substàncies, com ara drogues psicodèliques com l’LSD.

A Espanya, però, el moviment hippie no va tenir molta força, tot i que a Eivissa i a
Formentera van proliferar alguns grups de joves que prenien diverses substàncies.
L’any 1967, el ministre de Governació va donar l’ordre de sotmetre al règim
d’estupefaents els productes al·lucinògens en general, i amb caràcter especial
l’LSD, la mescalina i la psilocibina.

La revolució del Maig del 68

El 1968 va ser un any d’esclat revolucionari i de protesta social, política i cultural en diferents
països del món, amb especial ressò a París. Va irrompre una generació de joves amb més
nivell educatiu que els seus predecessors però que no compartia els seus valors (que
percebia com a convencionals, burgesos, capitalistes i arcaics), i que va mobilitzar-se amb
lemes que propugnaven els canvis, la justícia, la pau, l’alliberament sexual, la cultura i la
llibertat d’expressió. L’haixix va esdevenir un senyal d’identitat juvenil, i es consumia més
LSD. El festival de “música i pau” de Woodstock (Nova York) va tenir lloc l’agost de 1968. Hi
van assistir 400.000 persones i es va convertir en la icona d’una generació farta del sistema
i de guerres com la del Vietnam. La majoria eren hippies amb ideals de pacifisme, amor
lliure, vida en comunes, ecologisme i amor per la música i les arts. El consum de drogues
sintonitzava amb el moviment.
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A Espanya, abans que l’LSD es prohibís, s’utilitzava sobretot per a fins mèdics,
i poques persones coneixien els seus efectes al·lucinògens. Un jove Antonio
Escohotado, professor de Filosofia i Dret a Madrid, ja escrivia sobre aquestes
substàncies i segueix sent un referent actual en l’àmbit de la sociologia de les
drogues. La prohibició, amb lleis com l’anterior Ley de Vagos y Maleantes de
1935, substituïda el 1970 per la Ley de Peligrosidad Social, va afegir al consum
un sentit simbòlic de transgressió. L’LSD va començar a arribar no només a les
illes, sinó també a ciutats com Barcelona, Madrid o la Costa del Sol, on, entre
d’altres, s’organitzaven i es perseguien les acid parties.

A finals dels anys seixanta s’havia produït també un augment ràpid i creixent
del consum i de les dependències per analgèsics, hipnòtics i sedants (els primers
ansiolítics barbitúrics), més majoritari en dones (com en l’actualitat) i en persones
grans.

Els anys setanta van representar a Espanya un canvi important en el consum
de substàncies psicotròpiques, amb conseqüències de risc. El terme “droga” es
va estendre i es va començar a utilitzar per més substàncies addictives. També
s’utilitzaven de forma generalitzada els termes drogoaddicció i drogoaddicte.

L’heroïna, en aquesta època, és la droga lligada a l’alarma social i vinculada a
l’augment de la delinqüència. El seu consum es pot agrupar en tres etapes:

1. Entre el 1973 i el 1978, una etapa “elitista”: consumidors de classe social
alta, sovint universitaris.

2. Entre el 1977 i el 1981, l’anomenada etapa de “massificació”: el consum
s’expandeix a totes les classes socials i també a entorns rurals. Esdevé un
augment de la delinqüència.

3. Entre el 1981 i el 1984, l’anomenada etapa de “marginació”: es dóna un
important increment de morts per sobredosi i l’ingrés a presó de drogode-
pendents a causa de delictes comesos per poder comprar més heroïna.

El Plan Nacional sobre Drogas (PND) va fer una estimació de l’anomenat
“problema de la droga” a España a principis dels anys vuitanta, quan es confirma
l’increment de l’us de la cocaïna i de l’heroïna. Com a consumidors habituals en
nombre de persones, es va estimar que hi havia: alcohol (d’1.900.000 a 2.300.000),
cànnabis (d’1.200.000 a 1.800.000), amfetamines (350.000), cocaïna (de 60.000
a 80.000) i heroïna (80.000).

En l’àmbit legal, una prioritat va ser la reforma del Codi Penal l’any 1983 i la
Llei d’enjudiciament penal l’any següent. La intenció era frenar la inseguretat
ciutadana, que va passar a ser un dels temes principals de preocupació social.

S’inicià aleshores una etapa de creació d’una xarxa assistencial amb diversos
programes lliures de drogues, en el moment en què va aparèixer i es va començar
a parlar de la sida com a conseqüència del fet de compartir xeringues infectades
pel virus.

Tanmateix, les possibilitats d’ajuda es van anar fent més inaccessibles perquè la
xarxa de serveis imposava el requisit de l’abstinència de les drogues en qüestió

Seminarios sobre
Alcoholismo y
Toxicomanías

Una referència històrica, entre
d’altres, del 1963 al 1971 van
tenir lloc a diverses ciutats de
l’Estat aquests seminaris, que
van comptar amb la col·laboració
de les Secciones de Psiquiatría e
Higiene Mental de las Jefaturas
Provinciales de Sanidad.

Les mítiques pel·lícules de
Juan Antonio de la Loma
reflecteixen l’etapa de
marginació i delinqüència
associada al consum de
drogues, com per exemple
Perros callejeros I i Perros
callejeros II (1976 i 1983) o
El vaquilla (1985).
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Consulteu la Convenció
única de 1961 sobre

estupefaents, les
referències al BOE i la
normativa catalana del

DOGC a la secció
“Referències bibliogràfiques”

de la unitat.

per accedir a alguns recursos. Amb els anys s’ha anat flexibilitzant aquest requisit
amb una evolució del model i amb els programes de reducció de danys.

Altres dades del Pla nacional sobre drogues (de 1987 a 2001) reflecteixen que
el consum d’heroïna i d’altres opiacis, que van constituir un problema rellevant
en els anys setanta i vuitanta, va anar disminuint en importància, així com va
disminuir la mortalitat per aquesta causa, a partir de l’any 1991. Això es devia en
gran mesura als bons resultats obtinguts amb els tractaments amb metadona, que
s’han mantingut fins a l’actualitat.

Als anys noranta es dona també un descens del consum d’alcohol, excepte entre els
adolescents i joves, col·lectius en els que augmenta. En aquests col·lectius també
s’expandeix el haixix i s’inicia el consum minoritari de les drogues de disseny.

A mitjans de la primera dècada de l’any 2000, i pel que fa a les drogues il·legals, la
demanda de tractament per cocaïna i cànnabis passa per davant de la de l’heroïna.

La situació ha canviat radicalment respecte als anys setanta i vuitanta, i
l’Observatori Espanyol de Drogas (OED, 2003) ha comprovat un augment
de consum de cocaïna, cànnabis, èxtasi i amfetamines, sobretot en edats entre
els 15 i els 34 anys, així com una extensió del policonsum alcohol-cocaïna i
cocaïna-cànnabis i un descens del consum d’heroïna.

2.2.2 Marc legal sobre drogues i addiccions

La regulació de les drogues, com passa en altres àmbits, presenta diferents nivells
de regulació i normatives que van de l’abast internacional (que estableix el marc
general) a un abast més concret, amb les polítiques locals dels municipis que es
regeixen, com a mínim, per les lleis de rang superior.

Una part important de les regulacions existents fan referència a les drogues legals,
és a dir, el tabac i l’alcohol. Altres drogues i substàncies es regeixen pel marc
general de la Convenció única de 1961 sobre estupefaents, en la qual països
com Espanya basen les seves normatives i restriccions legals. A continuació es
presenten les més destacades de cada àmbit.

Abans, però, cal esmentar que pel que fa a les socioaddiccions (o les addiccions
a tot allò que no són substàncies químiques) la legalitat està vinculada a la salut i
a la protecció del consumidor en general. Les referències més clares es troben en
els programes i serveis educatius i de salut. Hi ha regulacions, per exemple, del
mercat del joc, i es vetlla pels temes que puguin suposar una infracció de la llei
(com ho poden ser les sectes o la pornografia). Per aquest motiu, aquest punt se
centrarà en les drogues com a substàncies químiques.
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Marc internacional

La Convenció única sobre estupefaents, signada el 1961 a Nova York, és el tractat
internacional contra el cultiu, elaboració i el tràfic il·lícit de drogues estupefaents,
i suposa el fonament del règim global de control d’aquestes substàncies. El 1972
se’n va fer un protocol de modificació i la van signar 73 països.

La integració d’Espanya a la Unió Europea (1986) ha tingut una influència clara en
l’àmbit de les drogues. Amb la signatura del Tractat de Maastricht de 1992 es
va pactar una col·laboració estreta entre els estats membres en matèries d’interès
comú, com la lluita contra la toxicomania. L’article 129 del tractat la reconeix
com un problema prioritari de salut pública.

L’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA,
1992), amb seu a Lisboa, té com a finalitat recollir tota la informació
estadística, documental i tècnica relacionada amb el fenomen de les
drogodependències i proporcionar als estats membres de la Unió Europea
una perspectiva general que els permeti adoptar mesures i accions en els
seus àmbits respectius de competències.

Al posterior pacte europeu, el Tractat d’Amsterdam, de 1997, es torna a recollir
la prioritat de la salut pública envers les drogodependències, i s’inclou algunes
modificacions respecte a l’anterior tractat de 1992, com per exemple a l’article
152, que elimina el terme obsolet de toxicomania.

L’any 2005 es va signar la Declaració d’Hèlsinki, que reconeix que la promoció
de la salut mental i la prevenció, el tractament, la cura i la rehabilitació dels
problemes mentals són prioritat per a l’OMS i la Unió Europea. Entre els diferents
compromisos hi ha abordar la prevenció de l’alcoholisme i dels trastorns deguts al
consum d’altres substàncies. També es va decidir donar suport a la creació d’ONG
i entitats que tractin trastorns derivats del consum de drogues.

El Tractat de Lisboa de 2009 va modificar els tractats de Maastricht i Niça i
va afegir un apartat cinquè a l’article 152 del tractat constitutiu de la Comunitat
Europea, que disposa que el Parlament Europeu i el Consell poden acordar
mesures de protecció de la salut pública pel que fa al tabac i al consum excessiu
d’alcohol.

L’any 2003, l’Assemblea Mundial de la Salut va aprovar el Conveni marc
per al control del tabac. És el primer tractat internacional signat per
unanimitat dels 192 països membres de l’OMS. Va entrar en vigor el 27
de febrer de 2005 i suposa el primer instrument jurídic que pretén reduir la
mortalitat i els efectes associats al tabac a tot el món.

Aquest conveni estableix normes i directrius internacionals per al control del tabac
mitjançant la intervenció sobre el preu de venda i els impostos, la venda a menors,
la publicitat i el patrocini, el tabaquisme passiu, la sensibilització sobre els riscos...

Podeu consultar el darrer
Informe europeu sobre
drogues, tendències i
novetats 2013 de
l’Observatori Europeu
EMCDDA al següent enllaç:
goo.gl/9EuIV7.

En 146 estats existeix una
regulació més estricta pel
que fa a etiquetatge i a la
publicitat del tabac, i es
facilita l’accés a les teràpies
farmacològiques per deixar
de fumar.
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El règim local fa referència
als municipis, tal com el

règim autonòmic en fa a les
autonomies de l’Estat

espanyol.

L’addicció al joc per
internet

Existeix un nou Observatorio del
juego online del Govern, que

amb xifres de 2012 coincideix
amb altres dades terapèutiques i
notícies de l’àmbit pel que fa a

un ràpid creixement de la
ludopatia via internet en els

darrers anys. La Ley 13/2011, de
Regulación del Juego, va

actualitzar i ampliar
l’accessibilitat al joc per internet,

fet que contraresta amb les
escasses polítiques preventives.

Per conèixer els espais
concrets on la Llei antitabac

no permet de fumar vegeu
aquest enllaç del

Departament de Salut de la
Generalitat: goo.gl/zU5Cny.

En una segona conferència celebrada a Bangkok (Tailàndia) el 2007 es van
recomanar les directrius per a l’establiment de llocs públics i llocs de treball
exempts de fum, tot i que es permet que cada país defineixi què entén per lloc
públic.

Marc nacional

La Constitució espanyola de 1978 reconeix a l’article 43 el dret a la protecció de
la salut de tots els ciutadans, i estableix que siguin les comunitats autònomes les
que tenen les competències en salut pública.

En concret, el marc normatiu que regula la intervenció dels municipis en matèria
de prevenció de drogodependències està delimitat per alguns preceptes legals que
apareixen a la Constitució espanyola, a la Llei 7/1985, reguladora de les bases del
règim local.

La Llei general de sanitat 14/1986 desenvolupa el dret constitucional a la protecció
de la salut i disposa, en l’article 70, que “l’Estat i les comunitats autònomes han
d’aprovar plans de salut en l’àmbit de les seves respectives competències”. I és el
Reial decret 938/1989 el que que estableix i regula els plans de salut, els quals han
d’incloure com a mínim anàlisi i diagnòstic dels problemes sanitaris, objectius,
programes a desenvolupar, finançament, execució i avaluació, així com accions
concertades amb altres administracions sanitàries o no sanitàries.

Posteriorment, la Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de
Salut, regula en l’article 64 l’elaboració de plans integrals de salut sobre les
patologies més prevalents o rellevants o que suposin una càrrega sociofamiliar
especial, i garanteix una atenció sanitària integral que comprengui la prevenció,
el diagnòstic, el tractament i la rehabilitació.

Respecte a les drogodependències, estableix mesures sanitàries enfront del taba-
quisme i regula la venda, el subministrament, el consum i la publicitat d’aquest
producte. Va ser l’any d’un nou abordatge del tabaquisme com a problema.

A Espanya hi ha hagut un moment decisiu en les polítiques referents al tabac.
La primera “Llei antitabac” va ser la Llei 28/2005, que va entrar en vigor
el 2006. La mesura més important va ser la prohibició de fumar en llocs
on fins al moment era permès, com al lloc de treball o als centres culturals.
Posteriorment va aparèixer una modificació d’aquesta, coneguda com a nova
Llei del tabac/antitabac, la Llei 42/2010, que va entrar en vigor el 2011. La
novetat més important va ser l’extensió de la prohibició de fumar. Ja no es
permet fumar en cap espai d’ús col·lectiu o obert al públic que no estigui
a l’aire lliure, així com en alguns espais oberts (Espanya ha estat un dels
primers països a aplicar aquesta norma).

Pel fet de ser una “llei de bases” de rang superior, no pot ser modificada per les
autonomies, si més no en sentit restrictiu (“a la baixa”).

Fulletó informatiu d’Energy Control
sobre les drogues i les lleis a

Espanya.
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D’altra banda, pel que fa a la regulació específica de les drogues il·legals, el
Codi Penal espanyol no concreta quines són les substàncies que són prohibides
o controlades, i considera drogues les substàncies tòxiques, estupefaents o psico-
tròpiques. En aquest sentit es regeix per l’esmentada Convenció única de 1961
sobre estupefaents.

Així, a la convenció s’inclouen la major part de les drogues il·legals: cocaïna, LSD,
heroïna, cànnabis, èxtasi, etc.

El Codi Penal considera delicte elaborar, produir, cultivar o traficar amb
qualsevol de les substàncies incloses en aquestes llistes, així com qualsevol
activitat destinada a afavorir-ne el consum.

En el cas del tràfic, el Codi Penal distingeix entre les substàncies que causen danys
greus a la salut i les que el legislador considera que no són tan perjudicials.

Consumir o tenir petites quantitats de drogues destinades al consum propi no és
delicte. Però com es determina aquesta quantitat? En cas de judici, els tribunals
acostumen a tenir en compte aspectes com la quantitat de droga i si la persona és
consumidora habitual o no, i també l’existència d’antecedents per tràfic d’aquestes
substàncies. En tot cas, la llei prohibeix consumir drogues en llocs, vies o
establiments públics. Segons cada cas, les multes oscil·len entre els 300 i els
30.000 euros.

Les quatre llistes de substàncies del conveni sobre estupefaents

Tal com s’explica des del programa www.somnit.org, els fàrmacs subjectes a control
internacional es troben dividits en quatre llistes:

• A la Llista I figuren aquelles substàncies que estan totalment prohibides fora del consum
propi, i excepte per a fins científics i per a la medicina, encara que molt limitat (les
anomenades “drogues dures”: opi, morfina, cocaïna, heroïna), les drogues de disseny
(2CB, XTC) i les substàncies com la marihuana i els visionaris (mescalina, LSD, psilocina,
psilocibina, DMT). Totes aquestes només poden ser manejades per persones degudament
autoritzades.

• A les Llistes II, III i IV es troben totes les drogues que es venen amb recepta mèdica, com
els sedants hipnòtics, els barbitúrics, les amfetamines, els estimulants sintètics, etc. Per
descomptat, perquè la població pugui aprofitar els efectes terapèutics d’aquestes substàncies,
els metges poden expedir receptes amb subjecció a les pràctiques i normes mèdiques
vigents.

Marc autonòmic

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 20/1985, pionera a l’Estat
espanyol, per establir i regular les mesures i les accions de prevenció i
d’assistència en les situacions produïdes pel consum de substàncies que
poden generar dependència, i és la base que vertebra el Pla català de
drogodependències.

Podeu consultar el fulletó
informatiu d’Energy
Control sobre les drogues
i les lleis a Espanya a
bit.ly/2stmmQI.
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Des d’aleshores s’han aprovat diverses regulacions referents al consum de tabac i
de begudes alcohòliques, als seus missatges publicitaris, als establiments de venda,
a mesures limitadores per als menors d’edat, etc.

Les darreres aprovacions autonòmiques són el Decret 32/2005, pel qual es
regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes alcohòliques en
establiments i màquines expenedores, i la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats
en la infància i l’adolescència, que limita la venda de begudes alcohòliques i tabac
als infants i als adolescents i estableix que han de ser protegits de la publicitat i
d’aquests productes.

També en l’àmbit català existeix actualment la Comissió Interdepartamental sobre
Drogues, que té per objecte, entre d’altres, l’abordatge, la prevenció, l’assistència,
la reducció de danys, la reinserció, la formació i la recerca en els problemes
relacionats amb el consum de drogues. També en formen part institucions i
organitzacions no governamentals implicades en les drogodependències.

Restriccions de les drogues legals

Si bé l’alcohol i el tabac són les drogues legals (la seva producció, venda i consum no estan
penalitzats), alguns exemples de les seves restriccions són:

• No és permesa la venda de tabac ni de begudes alcohòliques als menors de 18 anys.

• És prohibit fumar als espais tancats, incloent-hi bars, restaurants o altres establiments, així
com als parcs infantils, col·legis i centres hospitalaris.

• La conducció de vehicles (incloent les bicicletes) és incompatible amb una taxa d’alcohol
superior a 0,5 grams per litre a la sang. La taxa és inferior (0,3 grams) per als conductors
novells de menys de dos anys d’antiguitat, així com per als serveis d’urgències i transports
especials, entre d’altres. Superar aquestes taxes pot desencadenar infraccions i multes o la
retirada de punts del carnet de conduir. Superar la taxa d’1,2 grams per litre a la sang és
considerat ja un delicte penal.

Marc local

Les competències legals de l’Administració catalana local en matèria de drogo-
dependències estan determinades per la Llei 20/1985, que tracta la prevenció
i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència; pels
programes d’educació per a la salut adreçats als diferents sectors de la població,
i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya (articles 66 i 67).

2.2.3 Programes i serveis destacables

En aquest punt es presenten els grans serveis públics de la Generalitat que hi ha
al voltant de les drogodependències i altres programes i serveis que també estan
en coordinació amb l’Administració. Per tant, es pot valorar que en aquest àmbit
hi ha un plantejament extens de recursos.
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La Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD)

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Subdirecció
General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, és
qui té la competència d’implementar les polítiques referents a la salut i a les
addiccions.

El document que n’especifica les línies de treball és el Pla director de salut mental
i addiccions, per coordinar, planificar i plantejar les directrius que ha de seguir la
Xarxa d’Atenció a les Drogodependències (XAD).

La XAD és la xarxa pública de Catalunya de recursos especialitzats en
l’atenció i el seguiment de problemes relacionats amb el consum, l’abús i/o
la dependència de substàncies psicoactives.

La XAD proporciona atenció sociosanitària i comunitària per a tot tipus de
drogodependències a través de diferents serveis distribuïts per tot el territori català.
Cada equipament i servei té unes funcions pròpies, uns professionals específics,
uns criteris d’admissió i uns circuits de derivació d’entrada i de sortida (vegeu la
figura 2.2).

Figura 2.2. Recursos de la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències

Gràfic del web de la Generalitat de Catalunya

Els serveis i equipaments de la XAD són els següents:

• Centres d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS). Són els
62 centres ambulatoris públics (CAP) de Catalunya, que són la principal
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porta d’entrada als recursos assistencials especialitzats en el tractament
de les addiccions. Hi poden anar les persones de més de 18 anys amb
problemes en el consum de substàncies i/o les seves famílies per sol·licitar
tractament. Els menors d’edat es poden adreçar al Programa d’atenció
a adolescents amb conductes de consum de substàncies. Els CAS estan
formats per equips multidisciplinaris amb professionals de la medicina,
la psiquiatria, la infermeria, la psicologia i el treball social. Per tant,
l’assistència té un enfocament biopsicosocial, és a dir, atenen tant els
aspectes orgànics com els psicològics i els socials, i també es promouen
accions encaminades a la reinserció social i laboral d’aquests pacients.
L’equip de treball planifica el procés terapèutic de cada usuari i proposa
les derivacions necessàries a altres recursos de la XAD, com les unitats
hospitalàries de desintoxicació, les unitats de patologia dual i les comunitats
terapèutiques. Els CAS ofereixen:

– Acollida, informació i assessorament per als pacients i els seus
familiars, i en els àmbits social, familiar, laboral, econòmic, judicial i
del lleure.

– Tractament mèdic farmacològic per a desintoxicacions, tractaments
substitutius (programa de manteniment amb metadona), prevenció de
recaigudes i altres atencions.

– Tractament psicològic amb suport motivacional (teràpia individual,
de grup i familiar), programes de salut i educació sanitària preventiva
(intercanvi de xeringues i facilitació de preservatius).

El tractament amb metadona

La metadona (agonista opiaci) se subministra en alguns casos en el tractament de les
persones amb dependència a l’heroïna. S’ha demostrat la seva efectivitat, atès que
incrementa el temps de retenció en tractament, disminueix les taxes de seroconversió al
VIH i redueix la freqüència d’injecció, les sobredosis, la mortalitat, el consum d’heroïna i
les conductes delictives. A més, suposa un element clau per a l’estabilització psicosocial
dels pacients i per a la reducció de danys. Es pot portar a terme en diferents recursos
especialitzats de la xarxa sanitària o bé en farmàcies i altres centres de salut autoritzats.

• Unitats hospitalàries de desintoxicació (UHD). Quan el tractament am-
bulatori al CAP no sembla viable, els casos es deriven a les UHD, que són
unitats de curta estada en què s’atenen pacients amb dependència de substàn-
cies psicoactives que requereixen tractament en règim hospitalari. S’aborda
la fase de desintoxicació de substàncies addictives amb un internament del
pacient per facilitar el procés de recuperació. Un cop és donat d’alta, se’l
remet de nou al centre d’atenció i seguiment a les drogodependències (CAS)
per seguir el procés terapèutic.

• Comunitats terapèutiques. Són centres d’acolliment residencial temporal
del Departament de Benestar i Família. Ofereixen un tractament integral
reproduint un espai social que permet als seus usuaris viure una experiència
participativa en la vida comunitària, que està orientada a aconseguir el
control i l’extinció de les conductes addictives. Promouen l’autogestió i
proporcionen l’acolliment, l’atenció i la vida comunitària per facilitar la
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integració social. S’hi pot accedir des de qualsevol centre de la xarxa de
salut mental i addiccions (CSMA, CAS).

• Centres de dia. Són recursos educatius i terapèutics, d’estada diürna i
continuada, destinats a rehabilitar persones afectades pel consum de drogues
i per altres addiccions que necessiten una intervenció integral sobre la
conducta addictiva mitjançant el treball dels vessants psicològic, emocional,
social i d’inserció laboral, i que presenten un perfil prou adaptat per seguir
aquest procés de manera ambulatòria. La derivació es pot fer des de diversos
serveis i departaments, des de la XAD o d’altres xarxes i serveis socials, per
voluntat pròpia, des d’altres entitats, per derivació de Justícia o per acords
específics amb altres administracions públiques. Els equips de treball
poden estar formats per les àrees sanitària, psicològica, socioeducativa i
d’integració sociolaboral.

• Pisos de reinserció. Són serveis residencials d’ambient comunitari en
règim obert i d’estada limitada per a persones drogodependents. Faciliten
un espai de convivència on s’aborden els aspectes relacionats amb l’addicció
per tal d’incidir sobre el desenvolupament personal: hàbits de convivència
i d’allò quotidià, habilitats socials, autonomia personal, capacitat d’adap-
tació, maneig de l’entorn, pla de futur... Amb els pisos de reinserció es
pretén intervenir sobre els elements necessaris perquè la persona pugui
consolidar-se en el seu desenvolupament personal (hàbits, estratègies i
habilitats personals, aprenentatge de conductes quotidianes...), i a la vegada,
es va consolidant el seu pla de futur i es fa realitat la seva autonomia. S’hi
accedeix des de qualsevol centre de salut mental i addiccions (CSMA, CAS)
de la xarxa.

• Unitats de patologia dual. Són unitats d’ingrés hospitalari de curta estada
per al tractament intensiu de persones diagnosticades amb trastorn per abús
i/o dependència de substàncies i trastorn mental greu que, per les seves
característiques clíniques, requereixen un tractament integral de les dues
patologies en un dispositiu únic. La derivació s’ha de fer des dels centres
d’atenció a les drogodependències (CAS), un centre de salut mental (CSM)
o altres unitats terapèutiques o d’hospitalització.

• Unitats de crisi. És un centre residencial de curta estada que ofereix
un ingrés ràpid i immediat a usuaris en situació de crisi vinculada al
consum i produïda per factors de tipus mèdic, social, psicològic (o tots
alhora), i que no són atesos ni tributaris dels serveis d’urgències sanitaris o
socials. Ofereix una atenció mèdica i psicològica i facilita durant uns dies
la contenció suficient als drogodependents perquè es puguin estabilitzar i
prendre decisions sobre el seu futur, i poder reconduir-los cap a una situació
més estable a partir de l’elaboració d’un pla coordinat. Actualment, a
Catalunya hi ha una unitat de crisi, a la Fundació Alba de Terrassa, que
està funcionant com experiència experimental.

• Serveis o centres de reducció de danys. Són centres o programes dirigits
a consumidors que tenen problemes amb les drogues, tot i que no volen
o no se senten encara en condicions d’iniciar un tractament i segueixen
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Podeu consultar la llista de
sales de consum higiènic a

bit.ly/2s2idQY.

consumint. L’objectiu és reduir al màxim els problemes de salut tant física
com psicosocial i motivar i facilitar l’accés a tractament. Un d’aquests
serveis és el Programa d’intercanvi de xeringues (PIX), que funciona des
de l’any 1991, i pretén prevenir les infeccions pel VIH (virus de la immu-
nodeficiència humana), pel VHB i pel VHC (virus de l’hepatitis B i virus
de l’hepatitis C), associades als hàbits de consum injectat entre els usuaris
de drogues. Hi col·laboren diferents agents: farmàcies, centres d’atenció
primària, associacions (ONG), educadors de carrer, centres especialitzats en
reducció de danys i centres d’atenció a les drogodependències (coordinats
per la Subdirecció General de Drogodependències).

Un altre servei de reducció de danys és el de les sales de consum higiè-
nic en centres que disposen d’equips multidisciplinaris; faciliten material
d’injecció estèril, preservatius, serveis de neteja i dutxa, prestacions socials
i sanitàries i fins i tot alguns espais de venipunció assistida. Alguns són
independents i d’altres estan integrats en CAS o centres de tractament. A
més poden disposar d’un espai “cafè-calor” on es pot prendre cafè, sucs...

Altres programes i serveis destacats en drogues i addiccions

Entre aquests programes i serveis destaquen els següents:

• SPOTT. El Centre de Prevenció i Intervenció en Drogodependències
(SPOTT) va ser el primer servei públic i d’assistència, tractament i preven-
ció comunitària per a persones drogodependents de tot l’Estat espanyol. Va
iniciar el seu treball l’any 1981 i depèn de la Diputació de Barcelona. És
un centre integrat a la Xarxa de la Generalitat (XAD) i ofereix programes i
serveis assistencials i preventius de caràcter innovador per als 311 municipis
en l’àmbit de les drogodependències. Actualment, el centre reorienta els
seus programes d’atenció als adolescents i les seves famílies i es concentra
en l’atenció a menors d’edat dels ens locals de la demarcació de Barcelona,
amb la voluntat d’enfortir-ne el suport i incrementar la presència en el
territori. Consulteu el seu web: bit.ly/1NxNI6W.

• Som.nit. És un altre programa servei d’informació, prevenció i reducció
de riscos en el consum de drogues, dirigit principalment als joves. De-
pèn de la Creu Roja Joventut i té la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya. Ofereix principalment estands informatius d’oci nocturn amb
anàlisi de substàncies i altres activitats o tallers. Consulteu el seu web:
www.somnit.org.

• Energy Control. És un projecte pioner sorgit a Barcelona l’any 1997
dins l’ONG ABD (Asociación Bienestar y Desarrollo), que des dels anys
vuitanta es dedica a diversos àmbits relacionats amb la qualitat de vida
i la integració social. Un dels aspectes més interessants del projecte és
que ofereixen informació objectiva, des del punt de vista que consumir
drogues no significa necessàriament tenir problemes ni que totes les formes
de consum són igual de problemàtiques. Ara bé, la informació és necessària
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per fer un consum responsable i de menor risc. Els seus serveis estan oberts
a individuals, familiars, professionals o comunitat educativa. Generen ma-
terials informatius, disposen d’un servei d’anàlisi de substàncies, disposen
d’estands informatius que s’ubiquen en els mateixos espais d’oci nocturn,
ofereixen formació, investiguen, assessoren municipis... Consulteu el seu
web: energycontrol.org.

• La Línia verda. És un servei gratuït de la Generalitat de Catalunya per fer
consultes de tot tipus relacionades amb les drogues. Atén presencialment,
per telèfon (les 24 h), per xat o per correu electrònic. Ofereix informació,
orientació, assessorament i, si escau, derivació a recursos especialitzats de
tractament i atenció presencial amb cita prèvia per orientar la demanda
plantejada. Inclou atenció a professionals de diferents àmbits interessats
en qualsevol aspecte referent a les drogodependències. Consulteu el seu
web: www.liniaverda.org.

• Servei d’Orientació sobre Drogues (SOD). El SOD és un servei de pre-
venció i intervenció precoç de consum de drogues per a joves consumidors
fins als 21 anys i les seves famílies, als quals assessora i atén a Barcelona
gratuïtament. S’hi contacta per telèfon o per correu electrònic.

2.2.4 Associacions, organitzacions i entitats destacades en l’àmbit
de la drogodependència i les addiccions

Algunes de les organitzacions de l’àmbit són les següents a mode d’exemple, ja
que n’hi ha moltes més que també podrien ser representatives:

• ABD (abd-ong.org): Associació Benestar i Desenvolupament, ONG que
treballa des dels anys vuitanta en l’àmbit de les dependències i en molts
altres àmbits socials i d’exclusió.

• AEC/GRIS (www.aec-gris.org): Associació d’Exdrogodependents de Cata-
lunya. Té la finalitat de crear i generar recursos i programes d’atenció a les
persones amb problemes de drogodependències i als seus familiars.

• AIDE (aide.terrassa.net): Associació d’Intervenció en Drogodependències
d’Ègara, entitat que treballa amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de
les persones drogodependents.

• Agrupa’t (goo.gl/AV2k3k): associació sorgida d’un grup de professionals
de l’àmbit de la salut comunitària i l’atenció a les drogodependències.

• AIS (www.ais-info.org): Atención e Investigación de Socioadicciones.

• ALBA (www.aalba.org): associació d’àmbit local a internacional que es va
constituir per contribuir a la prevenció, el tractament i la reinserció de les
persones afectades per drogodependències i/o el VIH.

• APDOWEB (apdoweb.org): Asociación de Pacientes Dependientes a Opiá-
ceos.
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• APIP (www.apip.org): Associació per a la Promoció i la Inserció Professio-
nal. Col·labora amb les administracions públiques en les polítiques actives
formatives ocupacionals, solidàries i cíviques per a col·lectius amb risc
d’exclusió.

• ARRELS Fundació (www.arrelsfundacio.org): fundació dedicada a l’aten-
ció de persones sense llar de la ciutat de Barcelona.

• Arsu Festa (festa.arsu.es): col·lectiu que pretén ajudar les persones a
gestionar els riscos associats a l’ús de substàncies i també a les relacions
sexuals. Promulga la divulgació i la construcció de coneixement crític.

• ASAUPAM (asaupam.info): entitat que treballa en l’atenció, la prevenció
i la incorporació sociolaboral de les persones afectades pel consum de
drogues.

• Associació PIGAD (associaciopigad.blogspot.com.es): associació que tre-
balla amb persones que tenen o han tingut problemes amb les drogues.
Existeix un grup que s’ocupa del VIH i VHC.

• CECAS (www.cecasfundacio.cat): Centre Català de Solidaritat. Es dedica a
l’atenció de persones drogodependents, especialment aquelles que es troben
en situació d’exclusió social, amb tractaments biopsicosocials i reeducatius.

• Fundació Àmbit Prevenció (www.fambitprevencio.org): fundació que pre-
tén millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones en risc
d’exclusió i facilitar-ne la integració social.

• IPPS (www.ipss-online.org): Institut per a la Promoció Social i la Salut.

• Projecte HOME (www.projectehome.cat): entitat de tractament i prevenció
de les drogodependències, l’alcoholisme i les ludopaties.

• RAUXA (www.rauxa.org): associació que treballa en la rehabilitació de
persones marginals del carrer amb alcoholisme crònic.
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Introducció

En les nostres societats actuals s’han produït avenços molt importants respecte a
la millora de la qualitat de vida dels nens i les nenes, de les dones i de les persones
grans. Tots tres grups socials, ja sigui per les seves condicions biològiques o per
les seves condicions relacionades amb l’estructura social, es converteixen en uns
dels col·lectius més vulnerables. Evidentment, el nivell econòmic que tinguin les
persones que formen part d’aquests tres col·lectius també tindrà un paper clau a
l’hora de vulnerabilitzar-los més o menys.

Les millores que va suposar l’estat del benestar a Europa, nascut després de la
Segona Guerra Mundial el 1945, i que a l’Estat espanyol i Catalunya arribaria
als anys vuitanta, després de la dictadura franquista —d’una manera molt debi-
litada—, van significar també millores per a aquests tres col·lectius i per a la
família, en termes generals. Millores que s’han traduït, en la majoria dels casos,
en transformacions legislatives. En el cas català i de l’Estat espanyol, aquestes
millores també s’expliquen per la democratització i modernització dels valors i la
cultura, que va significar la fi de la dictadura franquista.

Però, a la vegada, les ràpides transformacions en un món globalitzat i en un etapa
de capitalisme avançat, cada vegada més desregulat i menys protector, ha suposat
retrocessos importants pel que fa la protecció d’aquests grups socials i dels nuclis
de convivència o famílies amb les quals conviuen. Les situacions de precarietat, la
falta de polítiques familiars i de conciliació de temps en clau de gènere i la falta de
serveis per a les persones, més les pensions reduïdes que reben les persones grans,
són elements que expliquen una major desprotecció de la infància i l’adolescència,
de les dones i de la gent gran.

Les transformacions de les nostres vides de parella i familiars i les noves concep-
cions d’amor, sexualitat i maternitat que porten associades també han canviat la
vida de les dones en clau positiva, però en moltes ocasions les transformacions
en aquests aspectes no han anat acompanyades de condicions materials i econòmi-
ques que permetessin triar gaire a les dones.

La vulnerabilitat social en què se situen aquests col·lectius, ja sigui per les qüesti-
ons de caràcter estructural que acabem de comentar o per les seves condicions
biològiques i físiques, els col·loca en un lloc d’alta vulnerabilitat davant les
possibilitats de maltractament o negligència.

En aquesta unitat, doncs, ens centrem a comprendre com arriben aquests
col·lectius a una situació de risc social o maltracte, quin tipus d’abús o maltracte
poden rebre i quines respostes de l’Administració pública i ciutadanes existeixen.

En l’apartat “Àmbits d’intervenció social: infància i adolescència, dones i gent
gran en situació de risc social o que pateixen o han patit situacions de violència”
fem una primera conceptualització sobre infància i adolescència en risc social,
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sobre la violència masclista i sobre el maltractament a la gent gran. És en aquest
mateix apartat que tractem els tipus de maltractament, els indicadors que ens
poden ajudar a detectar-los com a professionals de l’àmbit social i els factors
explicatius d’aquestes situacions, a més a més de les seves repercussions per a
les vides presents i futures d’aquests persones.

En l’apartat “Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a
infància i adolescència, dones i gent gran en situació de risc social o que pateixen
o han patit situacions de violència” es fa referència a la principal legislació que
dóna resposta a aquestes situacions, als serveis i els programes i a les entitats
socials que tenen un paper important a Catalunya respecte de l’atenció d’aquest
col·lectiu o la sensibilització sobre la problemàtica que es viu.

Focalitzar en aquests tres col·lectius té una gran rellevància si volem conèixer per
què i com es produeix la violència familiar. Les violències en contra d’aquests
col·lectius són les principals que es donen en l’àmbit domèstic, de la llar i familiar.
Tot i això, al llarg de la unitat formativa no tan sols coneixereu la realitat de la
violència en l’àmbit de la família, sinó que també podreu conèixer com la violència
cap aquests col·lectius es dóna o es pot donar en altres àmbits com el laboral, el
residencial o el comunitari.

Tota aquesta temàtica s’inclou en un crèdit en què es fa referència a altres
col·lectius també molt vulnerables socialment a causa de condicions estructurals
o a condicions del seu estat de salut i físiques, com són les persones amb
diversitat funcional, les persones amb problemes de salut mental, les persones
drogodependents, les persones d’origen immigrant o les persones discriminades
per raó de sexe o per la seva opció sexual. En aquesta unitat ens dediquem a tres
col·lectius molt vulnerables en l’àmbit de la família.

Com a futurs integradors socials cal que conegueu en profunditat aquests tres
col·lectius, els seus factors de vulnerabilitat, les situacions d’abús o maltractament
que poden viure i els serveis i programes existents per tal de donar-hi resposta. La
infància i l’adolescència, les dones i la gent gran són tres grups socials amb qui
fàcilment podeu treballar mitjançant serveis i programes d’atenció molt diversos.
La matèria d’aquesta unitat formativa us ha de servir per poder detectar, en
qualsevol dels serveis que treballeu, una situació de maltractament, abús i risc,
i per tal de poder intervenir amb les persones que pateixen o han patit aquest tipus
de problemàtica.



Context de la intervenció social 7

Necessitats de les persones en situació de risc social
d'infants i adolescents, violència masclista i

violència familiar

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina els àmbits d’intervenció social descrivint les característiques i
necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat, risc o dificultat social
d’infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

• Descriu les característiques biològiques, psicològiques i socials associades
a situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d’infants i adolescents,
violència masclista i/o familiar.

• Identifica el col·lectiu de persones en situació de vulnerabilitat, risc o
dificultat social d’infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

• Explica les característiques i necessitats de les persones en situació de
vulnerabilitat, risc o dificultat social d’infants i adolescents, violència
masclista i/o familiar.

• Identifica els factors que influeixen sobre les situacions de vulnerabilitat,
risc o dificultat social d’infants i adolescents, violència masclista i/o famili-
ar.

• Descriu les variables que influeixen sobre les situacions de vulnerabilitat,
risc o dificultat social d’infants i adolescents, violència masclista i/o famili-
ar.

• Relaciona les característiques dels subjectes i col·lectius específics amb les
demandes i necessitats d’intervenció social.

• Identifica les principals fonts d’informació sobre els col·lectius en situació
de vulnerabilitat, risc o dificultat social d’infants i adolescents, violència
masclista i/o familiar.

• Valora la importància de fonamentar la intervenció en les necessitats dels
destinataris sense mostrar prejudicis ni actituds intolerants.

2. Caracteritza els serveis i programes d’intervenció social dirigits a les situacions
de vulnerabilitat, risc o dificultat social d’infants i adolescents, violència masclista
i/o familiar, relacionant-los amb les necessitats personals i socials a les quals
donen resposta

• Identifica els diferents enfocaments, modalitats i estratègies d’intervenció
social en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d’infants i
adolescents, violència masclista i/o familiar.

• Relaciona les principals organitzacions i serveis dirigits a la intervenció
social en situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat social d’infants i
adolescents, violència masclista i/o familiar.
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• Descriu diferents contextos i sistemes organitzatius d’intervenció en situaci-
ons de vulnerabilitat, risc o dificultat social d’infants i adolescents, violència
masclista i/o familiar.

• Explica les línies generals dels principals programes d’intervenció social i
promoció de la igualtat dirigits a situacions de vulnerabilitat, risc o dificultat
social d’infants i adolescents, violència masclista i/o familiar.

• Identifica els aspectes bàsics de la intervenció social en situacions de vulne-
rabilitat, risc o dificultat social d’infants i adolescents, violència masclista
i/o familiar.

• Enumera les principals prestacions i ajuts a les quals tenen dret les persones
en situació d’exclusió o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe,
lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Valora la importància del suport social en la integració de les persones
en situació o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura.

• Concreta la importància social, l’àmbit d’actuació i els límits del voluntariat
en la intervenció social en situació o risc d’exclusió social, discriminació per
raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.
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1. Àmbits d’intervenció social: infància i adolescència, dones i gent
gran en situació de risc social o que pateixen o han patit situacions
de violència

Moltes de les situacions de violència i de risc social que pateixen els infants i
adolescents, les dones i la gent gran es produeixen en l’àmbit familiar. Si bé
la família ha estat, al llarg de la història, un espai d’ajuda mútua, d’intercanvis,
de solidaritat i de protecció, també és cert que en les unitats de convivència
es produeixen situacions de violència i desprotecció cap als seus membres més
vulnerables. El que succeeix en el marc de la família és un reflex, en la majoria
d’ocasions, del que passa en la societat en general i s’explica, en gran part, per
les polítiques públiques existents. Les polítiques de protecció a la infància, les de
conciliació familiar, les de prevenció de la violència masclista i les destinades
a la gent gran, així com les possibilitats de benestar per als membres de la
nostra societat, entre altres factors, són elements determinants per comprendre
què succeeix en l’àmbit de la família.

En aquest apartat podeu trobar la definició dels principals conceptes, els tipus
de violència que poden viure aquests col·lectius, els indicadors de l’existència de
situacions de risc, les principals necessitats i les principals repercussions que per a
aquests col·lectius tenen les situacions de risc social o de violència. Si bé aquestes
situacions es produeixen, en gran part, en l’àmbit de la família, no sempre és així,
i per això també podreu trobar àmplies referències a altres àmbits com són l’espai
públic, el mercat de treball, l’àmbit escolar, etc.

Com a integradors socials és fonamental que pugueu identificar situacions de
violència i de desprotecció per poder-hi intervenir amb la màxima celeritat, evitant
o reduint les repercussions que aquestes vivències poden tenir per a les persones
a les quals ateneu.

1.1 La infància i l’adolescència en situació de risc social

Un dels àmbits més importants per a la protecció de la infància i l’adolescència
és la família o unitat de convivència on pares, mares i/o tutors/es legals tenen
la responsabilitat de procurar pel benestar dels seus fills. Els menors, per
desenvolupar-se adequadament, requereixen un context apropiat on se sentin
segurs, estimats, reconeguts, valorats i acceptats incondicionalment. De fet, molts
estudis provinents de la psicologia han ben demostrat que el primer vincle amb els
progenitors és bàsic per assegurar un futur benestar personal durant tota la vida.

També existeixen una sèrie de serveis, en les nostres societats actuals, que han
de vetllar per la protecció de la infància i l’adolescència, com serien: l’escola, els



Context de la intervenció social 10

Necessitats de les persones en situació de risc social
d'infants i adolescents, violència masclista i

violència familiar

A l’apartat
“Organitzacions, serveis i

programes d’intervenció
social dirigits a la infància
i l’adolescència, les dones

i la gent gran en situació
de risc social o que
pateixen o han patit

situacions de violència”
d’aquesta unitat podreu

trobar un apartat dedicat a
explicar els canvis en

relació amb la noció
d’infància i d’adolescència
i en relació amb la història

del sistema de protecció
de menors, que està

estretament relacionada
amb la història del

sistema penal juvenil.

serveis sanitaris, els serveis socials o els espais d’educació en el lleure i d’educació
no formal, per posar-ne els principals exemples. A la vegada que no podem oblidar
que és responsabilitat dels professionals que estan en aquests serveis observar si
existeixen o poden existir situacions de risc o desemparament.

Finalment, també han d’existir un sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència i una sèrie de garanties legals i judicials que assegurin la seva
protecció quan existeix una situació de risc social o desemparament. En el cas de
Catalunya, el sistema de protecció de menors depèn de la Generalitat de Catalunya,
concretament del Departament de Benestar Social i Família.

A la vegada, també existeix un sistema de justícia juvenil que depèn del Departa-
ment de Justícia i que intervé amb aquells menors que es troben en una situació de
conflicte social i que han comès un delicte. Tot i que és una realitat que els menors
que són atesos pel sistema de justícia juvenil viuen o han viscut situacions de risc
social o desemparament, el sistema no té com a objectiu principal reduir factors
de risc o protegir del desemparament, sinó que la seva funció principal és conduir
processos de mediació i reparació extrajudicial, l’assessorament a les instàncies
judicials sobre les circumstàncies socials i personals dels menors i joves encausats,
i l’execució de les mesures dictades pels òrgans judicials. Si bé les mesures que
s’apliquen han de donar eines per a la reinserció social del menor i incrementen
les possibilitats d’autoprotegir-se, no podem considerar que la protecció de les
situacions de risc social sigui el principal objectiu d’aquest sistema.

Així doncs, en aquest apartat podreu conèixer en profunditat quan un menor es
troba en una situació de desprotecció o desemparament. Tot i que la major part de
l’explicació que durem a terme farà referència a les situacions de desprotecció en
el si familiar, cal destacar que també pot ser en el marc de les institucions i dels
serveis que atenen la infància on es poden donar situacions de desprotecció i/o
maltractament, a la vegada que aquestes situacions poden aparèixer en el mateix
sistema de protecció de menors.

Com a integradors socials cal que conegueu en profunditat aquesta temàtica per
dos motius. En primer lloc, perquè podeu treballar en serveis com els instituts,
els casals de lleure, els serveis socials o d’altres on haureu de ser capaços de
detectar si un menor viu una situació de risc social o de desemparament. En segon
lloc, perquè la vostra formació us pot portar a treballar en serveis que van dirigits
exclusivament a infants i adolescents que es troben en situacions de risc social o
desemparament, com serien els centres oberts, els centres d’acolliment, els centres
residencials d’acció educativa i d’altres.

1.1.1 Conceptualització d’infància i d’adolescència, risc social i
desemparament

La noció de la infància i de l’adolescència s’ha anat transformant al llarg del
temps a causa d’importants transformacions en els àmbits social, econòmic, polític
i cultural. Podem afirmar que va ser al segle XIX quan va començar a sorgir
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una sensibilitat respecte de les primeres etapes de la vida, i que durant el segle
XX s’han anat produint diferents millores legislatives en l’àmbit europeu que han
donat lloc al naixement d’un sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
La culminació de tot plegat va ser la Convenció sobre els drets de l’infant
aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de
1989.

Partim de la consideració d’infant, i en part d’adolescent, com a ésser
dependent i en evolució que cal ser acompanyat en els diferents estadis
progressius i acumulatius. Per això és necessari que rebi un suport material
per evolucionar com a ésser biològic, una transmissió d’aprenentatges per
poder evolucionar cognitivament, un suport afectiu per poder estructurar la
seva personalitat, una educació en valors que orientin la seva vida i espais
de socialització que li permetin desenvolupar-se socialment.

El reconeixement de l’adolescència vindrà de la mà del reconeixement dels drets
de la infància. Les transformacions econòmiques de les nostres societats, que retar-
daran l’entrada en el mercat laboral dels menors i provocaran la democratització de
l’educació bàsica i superior, més les transformacions de caràcter psicològic que es
donen a partir dels 12 anys, han donat lloc al reconeixement d’aquesta etapa vital
amb les seves particularitats. Així doncs, l’infant ha estat considerat la persona
que té entre 0 i 12 anys, i l’adolescent la que té entre 12 i 18 anys.

L’adolescència és una etapa entre la infantesa i l’edat adulta que
cronològicament s’inicia pels canvis biològics però que significa especia
les transformacions psicològiques i socials. Aquesta etapa suposa una
adaptació als canvis corporals i una fase de gran determinació cap a una
major independència psicològica i social, no lliure de certes crisis i conflictes.
És un moment molt important per a la formació de la identitat adulta.

Un cop fetes les definicions generals d’aquestes grans etapes vitals, endinsem-
nos en la definició dels conceptes de risc social i desemparament. En un inici es
considerava que la infància i l’adolescència es trobava en una situació de risc social
quan un menor es trobava en un ambient sociofamiliar que incidia negativament
sobre la seva personalitat i que feia preveure l’emergència i el desenvolupament
de conductes asocials.

Al llarg d’aquests anys s’ha deixat de posar l’accent en les conductes asocials del
menor per posar-lo en el moment en què no estan atesos i no són respectats els seus
drets i les seves necessitats i, per tant, en el fet de com els progenitors o guardadors
exerceixen les funcions parentals.

Hi ha una gran diversitat de formes com es pot valorar l’etapa de la infància i
l’adolescència, conseqüència de variats factors històrics, culturals, econòmics i
jurídics. Per tant, ens aventurem a definir què vol dir infància en risc social i
desemparament, tenint en compte que ens movem en uns paràmetres determinats
per una cultura, una història i unes condicions socials particulars de les nostres
societats occidentals.
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’El bola’

Si voleu aprofundir en el
concepte de situació de dificultat
familiar i de risc social per a un
menor us recomanem que veieu

la pel·lícula El bola (2001),
d’Achero Mañas.

Actualment s’entén infància i adolescència en risc com aquella situació en
què es troben aquells menors que a causa de circumstàncies personals, de
les condicions de vida i familiar o per influències de l’entorn veuen limitat
i perjudicat en un futur el seu desenvolupament personal, psíquic, cognitiu i
social. En realitat, podem afirmar que una situació de risc social equival
a una absència d’igualtat d’oportunitats per al menor, ja que la vivència
d’aquesta situació suposa que es tenen menys possibilitats que qualsevol
altre menor per millorar la seva condició social, amb independència del seu
origen.

Per tot això, són necessàries polítiques públiques que intervinguin sobre les causes
reals que porten a les situacions de risc social o de desemparament per a la infància
i l’adolescència, a la vegada que és necessari un sistema de protecció a la infància
i a l’adolescència que intervingui en última instància i no que intervingui, com
actualment passa, en situacions que s’haurien pogut evitar.

Ara cal que us adoneu que una situació de risc social no implica la mateixa
intensitat, persistència i tipus d’intervenció que una situació de desemparament,
però sí que fa necessària una intervenció socioeducativa que produeixi canvis
importants en el si del grup de convivència en què viu l’infant o adolescent, o
del mateix infant o adolescent.

Considerem que els infants o adolescents es troben en una situació de desempara-
ment quan no reben l’atenció necessària, afectiva, material o educativa; a causa
de l’incompliment o de l’impossible o inadequat exercici dels deures de protecció
establerts per les lleis per a la guarda de menors, o quan es presenta qualsevol
tipus de maltractament. D’aquestes circumstàncies es desprèn la necessitat que
algú es faci càrrec de la situació; per tant, es farà necessària la intervenció de
l’Administració i del seu sistema de protecció de menors.

Es considera que es dóna una situació de desemparament per impossibilitat en
casos com l’orfandat, la presó dels pares o la seva malaltia o ingrés; per incom-
pliment en casos d’abandonament i per inadequació en casos de maltractament,
explotació o abús.

1.1.2 Tipus de maltractaments

Darrere les situacions de risc social o de desemparament hi pot haver situacions de
maltractament de la infància i l’adolescència. Per això és tan important que com
a integradors socials conegueu els diferents tipus de maltractament i us adoneu
que la negligència i l’abandonament i, per tant, el fet de no donar resposta a les
necessitats dels menors, també és considerat un tipus de maltractament.
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Poden existir situacions de risc o desemparament que no responguin ni
en el present ni en el futur a una situació de maltractament. Exemples clars
d’aquesta situació serien: l’orfandat o l’ingrés a presó o a l’hospital de les
persones encarregades de la cura del menor.

Els diferents tipus de maltractament que us presentarem es poden donar en l’àmbit
intrafamiliar de progenitors a fills, o també es poden produir de membres adults
de la família extensa a menors d’aquesta mateixa família. A la vegada, gairebé
tots els maltractaments que presentem a continuació es poden donar també en un
context extrafamiliar, institucional i social.

Així doncs, considerem que el maltractament de la infància i l’adolescència pot
ser:

• Familiar: quan els autors del maltractament són familiars del menor,
principalment familiars de primer grau (pares biològics o no, avis, germans,
oncles, etc.).

• Extrafamiliar: quan els autors del maltractament no són familiars del
menor o el grau de parentiu és molt llunyà (familiars de segon grau) o no
tenen relacions familiars.

• Institucional: qualsevol legislació, programa o procediment, ja sigui per
acció o per omissió, procedent dels poders públics o privats i de l’actuació
dels professionals a l’empara de la institució, que vulneri els drets bàsics
del menor, amb contacte directe amb l’infant o sense. S’hi inclou la falta
d’agilitat en l’adopció de mesures de protecció i de recursos.

• Social: quan no hi ha un subjecte concret responsable del maltractament
però hi ha una sèrie de circumstàncies externes en la vida dels progenitors i
del menor que impossibiliten una atenció o una cura adequada de l’infant.

El maltractament implica que qualsevol persona, institució o la societat
mateixa, per acció, omissió o tracte de negligència, no accidental, priva
l’infant o l’adolescent dels seus drets o del seu benestar, o interfereix o
amenaça el seu desenvolupament físic, psíquic i social.

En relació amb aquesta definició, volem destacar:

• Té un caràcter no accidental; per tant, aquest és un element clau per definir
si existeix.

• Generalment té un caràcter intencionat; no obstant això, hi ha situacions de
negligència en què no queda clara aquesta intencionalitat i que també són
considerades maltractament. Així mateix, alguns pares que maltracten els
fills utilitzant càstigs físics consideren que ho fan pel seu bé o perquè és
l’única forma que aprenguin.

• Suposa repercussions físiques i emocionals per al menor, a curt i llarg
termini.
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• Es pot donar per acció, per omissió o per tracte de negligència.

• Suposa, en la majoria d’ocasions, un abús de poder.

Seguidament, passem a enumerar i a definir diferents tipus de maltractaments:

• Maltractament prenatal: conductes que comporten un risc per a l’emba-
rassada i, per tant, per al fetus, infligides per la dona mateixa o per altres
persones: consum d’alcohol o drogues.

• Maltractament físic: qualsevol acció no accidental, per part dels qui tenen
cura del menor, que provoqui dany físic o malaltia en el nen/a o el col·loqui
en greu risc de patir-ne. Pot arribar a provocar-ne la mort.

• Abús sexual: es produeix quan s’obliga, s’indueix o es tolera que l’infant
o adolescent satisfaci el desig sexual d’una altra persona. Aquest maltracta-
ment també inclou l’acceptació passiva d’aquest maltractament fet per una
tercera persona. Al mateix temps, es considera que l’abús sexual pot ser
comès per una persona menor de 18 anys, quan és significativament major
que la víctima o quan l’agressor està en una posició de poder o control sobre
el que és menor.

De l’abús sexual s’han fet diverses classificacions:

• Segons Paul i Arruabarrena (2001):

– Sense contacte físic: sol·licitud indecent a un infant o seducció
verbal explícita, realització de l’acte sexual o masturbació en presència
d’un infant, exposició dels òrgans sexuals a un infant a fi de buscar
gratificació sexual.

– Vexació sexual: el contacte sexual es realitza pel tocament intencionat
de zones erògenes de l’infant o per forçar, encoratjar o permetre que
aquest ho faci a les zones erògenes de l’adult.

– Amb contacte físic: es produeix una relació sexual amb penetració
digital o amb objectes (vaginal o anal), sexe oral o penetració amb
l’òrgan sexual masculí (vaginal o anal).

• Segons el Codi Penal vigent:

– Agressió sexual: qualsevol forma de contacte físic amb o sense accés
carnal, amb violència o intimidació i sense consentiment.

– Abús sexual: qualsevol forma de contacte físic amb o sense accés
carnal, amb contacte i sense contacte físic realitzat sense violència
o intimidació i sense consentiment. Pot incloure: penetració vaginal,
oral i anal, penetració digital, carícies, proposicions verbals explícites.

– Explotació sexual infantil: forma d’abús sexual infantil en la qual
l’abusador persegueix un benefici econòmic. Aquest tipus de maltrac-
tament engloba la prostitució, la pornografia infantil, el tràfic sexual
infantil i el turisme sexual infantil.
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• Maltractament o abandonament psicològic: qualsevol conducta d’un
adult que pugui danyar la competència social, emocional i cognitiva del
menor: fredor en la relació, falta d’estimulació afectiva, falta d’estimulació
cognitiva, falta d’afecte, existència de pressió o atemoriment, recrimi-
nacions, insults, burles, menyspreus, desvaloracions constants, amenaça
d’abandonament i/o constant bloqueig de les iniciatives d’interacció per part
de l’adult. Aquestes situacions es poden produir per acció o per omissió.
A la vegada, podem parlar de situacions d’abandonament emocional quan
es produeix la manca persistent de resposta estable a certs senyals o
expressions emocionals del menor; als intents d’aproximació, interacció o
contacte o bé quan es produeixen situacions en les quals els adults no fan
res per evitar el patiment del menor.

• Abandonament o negligència: aquella situació en la qual les necessitats
físiques bàsiques dels menors no són ateses temporalment o permanentment
per cap membre adult del grup amb el qual conviu: no hi ha cura de la seva
alimentació, de la seva roba d’abric, del seu seguiment o tractament mèdic,
es produeixen situacions d’absentisme escolar i no té horaris ni ritmes. Per
tant, el menor passa hores sense atenció protectora o educativa.

• Explotació laboral: aquelles situacions en què s’assigna al menor, en edat
no laboral, amb caràcter obligatori, la realització excessiva i continuada de
tasques inapropiades o treballs amb els quals ells obtenen un benefici.

• Submissió a drogues o fàrmacs: se sotmet l’infant o adolescent a qualsevol
tipus de drogues, sense necessitat mèdica, que l’incapaciten per al desenvo-
lupament de l’autonomia, la resistència o el control, o que perjudiquen la
seva salut.

• Corrupció: és aquella situació en què es promouen pautes de conducta anti-
social o desviades en el menor, com per exemple l’agressivitat, l’apropiació
indeguda, el consum de drogues, la sexualitat, etc.

• Síndrome de Münchhausen per poders: es dóna quan un adult sotmet
el nen a continus ingressos hospitalaris o exàmens mèdics, descrivint
símptomes físics patològics ficticis o generats de forma activa pel mateix
adult.

1.1.3 Factors desencadenants de situacions de risc social,
desemparament i/o maltractament per a la infància i l’adolescència

Tant en l’àmbit familiar com en l’institucional o en el context social en general
poden existir factors que desencadenin situacions de risc social, desemparament
i/o maltractament per a la infància i l’adolescència. Aquests factors poden ser
de caràcter social, personal, econòmic i cultural. Com a futurs professionals de
l’àmbit social cal que tingueu clar que l’existència d’un sol factor no determina
que es pugui desencadenar una situació de risc, desemparament o maltractament

Us recomanem que mireu el
reportatge del programa
Sense ficció “Infància en
risc” (http:
//goo.gl/Bh8lLu).
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per als menors, sinó que serà una confluència determinada d’aquests factors el
que podrà generar algunes d’aquestes situacions.

Totes aquelles polítiques i mesures que permetin disminuir o eliminar els factors
de risc que presentem es convertiran en factors de protecció per als menors. En
aquest sentit, la responsabilitat de l’Administració pública és la clau per evitar
que els més petits de les nostres societats es trobin en situacions d’indefensió i de
falta d’oportunitats. Lluitar i treballar per l’eradicació de la pobresa i la desigualtat
en les nostres societats és un element absolutament prioritari si realment volem
una infància i adolescència que gaudeixi dels seus drets i si volem aconseguir que
sigui sempre, en última instància, que actuï el sistema de protecció a la infància i
a l’adolescència.

Factors de risc en l’àmbit familiar

Segurament és l’àmbit familiar el que determina més clarament la possible
existència d’una situació de risc social, desprotecció o maltractament per a la
infància i l’adolescència. Factors relacionats amb l’estructura social i amb la
mateixa estructura familiar són explicatius de les possibilitats de risc social per
als seus membres més vulnerables, en aquest cas la infància i l’adolescència.

• Factors econòmics: una economia deficitària en la unitat de convivència i,
per tant, ingressos irregulars, ingressos insuficients, una mala administració
dels ingressos i uns ingressos provinents de l’economia en negre o il·legal
poden acabar sent factors de risc per a la infància i a l’adolescència. Situaci-
ons deficitàries econòmicament poden augmentar l’estrès entre les persones
responsables del menor i poden no proporcionar els mínims materials per
garantir una salut física i psíquica per a l’infant.

• Factors laborals: les dificultats relacionades amb el mercat de treball
com el treball temporal esporàdic, la falta de treball, l’accés d’hores i la
sobrecàrrega laboral, sous baixos i insuficients i les dificultats de conciliació
de la vida laboral i la vida familiar es poden arribar a convertir en un
factor de risc social per a la infància i l’adolescència si causen situacions
d’estrès que repercuteixen en les relacions familiars o si no permeten que
els responsables del menor tinguin el temps i l’energia per donar-los una
atenció adequada. La falta d’hàbits laborals i la creació de conflictivitat en
el lloc laboral són elements que poden dificultar una bona integració laboral
de les persones responsables del menor, amb les repercussions que això pot
tenir.

• Factors relacionats amb l’habitatge: diferents són els factors relacionats
amb l’habitatge que poden donar lloc a problemes de convivència a la
llar i que poden generar situacions de risc per als menors: l’existència de
brutícia i desordre continuat, la insalubritat (carència d’aigua, llum) i la
perillositat en les condicions de l’habitatge, l’amuntegament de persones en
un mateix habitatge o el fet de no tenir un habitatge fix o viure una situació
de desnonament o de pèrdua d’habitatge. Viure en una pensió o ocupar
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habitatges en males condicions quan no queden altres possibilitats poden
acabar sent també factors de risc per als menors.

• Factors relacionats amb la salut: els problemes de salut de les persones
responsables del menor també es poden convertir en factors de risc social.
Els trastorns mentals (diagnosticats i no diagnosticats), els problemes de
toxicomania, l’alcoholisme o ludopatia i les malalties cròniques o agudes
invalidants són els principals problemes de salut que poden donar lloc a
importants carències a l’hora de tenir cura i protegir els infants i adolescents.
La falta de seguiment mèdic i els tractaments inadequats, així com els
ingressos llargs i constants, són també factors determinants en aquest sentit.

• Factors relacionats amb la xarxa i les relacions socials: la xarxa social
de la família també és un aspecte clau per explicar si l’infant viu o no en
una situació de risc social. El fet que la unitat de convivència de l’infant
o adolescent es trobi aïllada per motius socials, culturals i religiosos i
mantingui escasses relacions socials; una falta de xarxa familiar pròxima
i unes relacions i vinculacions dels responsables del menor amb grups
il·legals i/o marginals són elements fonamentals a tenir en compte com a
factors de risc per a la família. El fet que aquesta estigui en una situació
d’immigració recent o que pertanyi a una minoria desafavorida socialment
pot portar a les situacions d’aïllament i falta de xarxa que s’acaben de
descriure.

De la família extensa a la família nuclear

Un dels principals canvis que es produeix al llarg dels segles XIX i XX en el si familiar,
a causa dels processos d’industrialització i d’urbanització de les nostres societats, és la
desaparició de la família extensa i l’aparició, a la vegada, de la família nuclear. Si a
principis de segle això significava una major presència a les ciutats, i sobretot entre la
classe burgesa, de famílies formades per dos progenitors i els seus descendents, avui el
patró de falta de presència de la família extensa en la llar és una realitat de totes les classes
socials; cada vegada més és una realitat en l’àmbit rural i ja no només és present en la
família formada tradicional, sinó que s’estén a les famílies monoparentals, reconstituïdes,
homosexuals, etc. És així com es perden les funcions que tradicionalment exercien els
avis, oncles o padrins, i aquesta responsabilitat és ara dipositada de manera exclusiva en
els pares i les mares. A la vegada, però, els avis i en especial les àvies i altres membres
de la família extensa passen a tenir un paper fonamental en tasques de la llar i en l’ajuda
de cura de l’infant davant una falta de política pública que permeti la conciliació de temps i
la seguretat econòmica de tot tipus famílies. Així doncs, la falta d’una família extensa que
doni suport es pot convertir en un factor de risc si es combinen amb altres factors com els
econòmics o els laborals o la composició familiar.

• Factors relacionats amb la composició i la dinàmica familiar: la com-
posició familiar no és un element condicionant per a la protecció i la cura
dels menors, però sí que una falta de polítiques familiars que compensin
les situacions en què es poden trobar les famílies monoparentals o les
famílies nombroses (dificultats de conciliació de temps i falta de recursos
materials) és determinant per evitar situacions d’empobriment econòmic
que es poden convertir en factors de risc social. La dinàmica familiar i
relacional, en canvi, és un element absolutament condicionant i que cal
observar per a la detecció de situacions de risc social. Rols familiars
inestables i indefinits, jerarquies indefinides o molt rígides, relacions de
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parella conflictives, situacions de separació conflictives o l’existència de
situacions de violència masclista són elements clau en aquest sentit. Al
mateix temps, expectatives inadequades en relació amb el fill/a, l’assumpció
de rols no pertinents per part dels fills o la delegació continuada de les
funcions parentals són possibles signes d’una situació de desprotecció.

Les transformacions familiars en les últimes dècades

A partir dels anys seixanta a l’Europa occidental i una mica més tard a l’Estat espanyol
(als anys vuitanta) a causa de la dictadura franquista, la família pateix una transformació
destacada a causa d’importants canvis culturals, socials i econòmics. D’un sol model
familiar tradicional hem passat a una situació de diversitat familiar i de formes d’accés a la
maternitat i a la paternitat (adopció, reproducció assistida, relació ocasional, etc.). Adonar-
vos d’aquest important canvi social us pot ajudar a entendre millor com són les famílies
avui, a la vegada que us ha de permetre comprendre que no hi ha cap forma ni composició
familiar que impliqui més risc per als menors. Només una falta de polítiques familiars i
socials en general que no tenen en compte suficientment les situacions de desigualtat de
partida dels diferents models familiars podrien arribar a explicar que en algunes famílies
com les monoparentals o les nombroses existeixin més factors de risc de tipus econòmic
i laboral. La presència creixent de les famílies monoparentals, les famílies reconstituïdes
o les famílies homosexuals s’explica per importants canvis en les relacions de gènere i
en les concepcions socials sobre la sexualitat, l’amor i la maternitat, canvis ideològics
que han derivat en lluites socials que han aconseguit pressionar per importants canvis
legislatius que han reconegut alguns d’aquests models familiars. Tot i això, encara queda
molt camí per emprendre en aquest sentit, ja que la legislació encara és insuficient per
garantir alguns drets, a vegada que les resistències i els impediments imposats pels sectors
més conservadors i l’Església catòlica són molt rellevants.

• Factors relacionats amb les habilitats parentals: evidentment, les dificul-
tats relacionades amb les habilitats parentals es presenten com un factor de
risc molt important per a la protecció dels menors. La falta d’habilitats per
tenir una cura bàsica de fills, la manca de capacitat de dialogar i de contenir-
los i patrons de relació extrems (com patrons rígids i autoritaris, patrons
caòtics i negligents o patrons molt sobreprotectors) són elements als quals
cal que els professionals estiguin atents.

• Factors relacionats amb l’àmbit de la justícia: l’existència passada o
present de problemes amb la justícia, i en particular la vivència d’haver estat
a la presó o l’ingrés a la presó dels progenitors poden generar problemes
personals i de convivència que incrementin el risc per als menors.

• Factors relacionats amb la història prèvia dels progenitors: diferents
investigacions en l’àmbit de la psicologia han demostrat l’existència de
la repetició de pares a fills d’actes agressius, negligència i abusos. La
tendència a relacionar-nos d’una manera determinada queda inscrita en la
primera infància i tendeix a repetir-se en les relacions més significatives
de l’edat adulta. A la vegada, hem de tenir molt present que el fet d’haver
viscut experiències d’institucionalització durant les primeres etapes de la
vida també pot ser un factor determinant.

• Factors relacionats amb l’acceptació de la pèrdua: el creixement d’un
fill/a significa una sèrie d’avenços que fan anar guanyant autonomia al
menor respecte als seus progenitors. Aquests canvis, que poden ser guanys
per al menor, poden ser viscuts com a pèrdues per part del pare i/o la mare
que no se sàpiguen encaixar.
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Factors de risc en l’àmbit dels serveis comunitaris o de les institucions
residencials del sistema de protecció de menors

Els factors de risc per a la protecció de la infància i l’adolescència depenen molt del
context social i la política en general. En aquest punt us presentem els principals
factors de risc que poden ser presents en un servei comunitari o en una institució
residencial, però us volem fer notar que cada un d’ells requeriria d’una anàlisi
pròpia:

• Factors relacionats amb la formació dels professionals: la falta de
formació en aspectes pedagògics, psicològics i de tracte d’infància i amb
l’adolescència poden ser un element desencadenant de situacions de risc
o fins i tot d’abús de poder en els serveis i les institucions als quals fem
referència.

• Factors relacionats amb les condicions laborals: unes inadequades i in-
suficients condicions laborals per als professionals que treballen en l’àmbit
d’atenció als menors poden arribar a ser també un element desencadenant
de situacions de risc. Horaris inadequats, accés de responsabilitats i
tasques en relació amb el temps laboral, sous baixos i una falta de suport
i acompanyament en la tasca diària poden generar situacions de burn out
que poden tenir repercussions a l’hora d’atendre els menors.

• Factors relacionats amb el treball en equip: la falta de treball en equip, de
suport entre l’equip i les situacions de conflictes laboral entre companys/es
de feina en aquest àmbit poden arribar a suposar un risc per a l’atenció
adequada dels menors. En un àmbit laboral tan delicat, tant pel tipus de
població que s’atén com pel nivell de conflictivitat personal i relacional que
es pot donar entre els menors, calen criteris d’intervenció comuna i que
els professionals puguin compartir les observacions i preocupacions que
tinguin.

• Factors relacionats amb les ràtios: la relació entre professionals i menors
atesos és un altre element clau perquè no es produeixin situacions de desa-
tenció a les necessitats particulars de cada menor i perquè els professionals
no es vegin desbordats i puguin donar resposta a les diferents situacions amb
qualitat.

• Factors relacionats amb els criteris d’intervenció pedagògica: la trajec-
tòria d’intervenció, en especial de les institucions residencials, i el grau de
conflictivitat d’alguns dels menors que acullen poden donar lloc a formes
d’intervenció als menors que es basin, en accés, en un sistema conductista
en què el càstig i la correcció estiguin extremament presents. Un projecte
pedagògic basat en la comprensió, el diàleg, la participació del menor i,
en definitiva, en la intervenció educativa és fonamental per garantir una
intervenció respectuosa i garantidora dels drets dels menors.

• Factors relacionats amb els protocols: l’existència de protocols que mar-
quin quina és la normativa de relació amb els menors i quines actuacions són
prohibides són elements fonamentals per evitar situacions de desprotecció,
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abús o maltractament. Per exemple, totes aquelles mesures que evitin
un contacte fora de l’àmbit professional són garantia de protecció davant
possibles situacions de maltractament i abús, en especial sexual.

• Factors relacionats amb la responsabilitat pública: que els serveis i
institucions que atenen la infància i l’adolescència siguin públics i no
es privatitzin és garantia de millors condicions estructurals dels centres,
de millors condicions laborals per als seus professionals i de l’aplicació
de projectes lliures de principis ideològics i pedagògics que podrien ser
contraris a una educació respectuosa amb els drets dels infants i adolescents.

Factors de risc relacionats amb el context social

El context social en què viu l’infant i adolescent també és un factor determinant
per a l’existència de situacions de desprotecció per als menors, tant en l’àmbit
familiar com en l’àmbit d’altres serveis comunitaris i residencials que el poden
atendre. Un context social amb un escàs nivell de consciència de les necessitats
o els problemes de la infància i l’adolescència o amb una excessiva tolerància
respecte a certes pràctiques de criança i educació de la infància pot ser un element
de desprotecció de molta rellevància. Evidentment, un entorn social amb carència
de serveis i recursos de protecció per als menors i les seves famílies també
augmenten les situacions de risc socials (barris sense espais per a la infància
i l’adolescència, barris marginals i estigmatitzats, amb una gran densitat de
població, amb deficiències pel que fa a la neteja, el transport, etc., serien possibles
exemples).

1.1.4 Indicadors de risc per a la infància i l’adolescència

Per a la identificació d’una situació de risc social per a un infant i un adolescent
cal basar-se en una sèrie d’indicadors. El fet d’utilitzar un sistema d’indicadors
no ens permet fer un diagnòstic totalment objectiu sobre la situació de risc, però si
tenim en compte la singularitat de cada una de les situacions ens podem acostar a
fer una primera aproximació per determinar si aquells indicadors poden assenyalar-
nos que hi ha un risc social per al menor. Els indicadors són elements que
podem observar, en l’aspecte físic del menor i en el seu comportament, així com
en el comportament dels adults que tenen alguna responsabilitat sobre ell, i ens
assenyalen que no s’està donant resposta a les necessitats del menor o que existeix
alguna dificultat en el seu desenvolupament.

Els indicadors que aquí us presentem són simptomàtics d’una possible situació
de risc social, desemparament i/o maltractament. La presentació que fem està
enfocada a la identificació d’aquestes situacions en l’àmbit familiar, però això
no vol dir que alguns d’ells no ens poguessin servir per identificar situacions de
maltractament d’adults que no pertanyen a l’àmbit de la família.
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Quan us trobeu en l’àmbit professional i comenceu a identificar alguns dels
indicadors de risc social cal que tingueu en compte que un indicador de risc no
constitueix per si mateix i de forma aïllada una situació de risc. Només quan es
produeixi una determinada confluència entre els diferents indicadors podrem
parlar d’una situació de risc.

La identificació d’aquests indicadors és responsabilitat dels serveis comunitaris
que atenen el menor, com l’escola, els serveis socials, els serveis sanitaris, els
casals, els esplais, els caus o els centres oberts, per posar-ne els principals
exemples. Per tal que tot això sigui possible és d’estricta necessitat que els
professionals que hi treballin tinguin la formació adequada i que existeixin, en
cada un dels serveis, uns sistemes de detecció i derivació adequats.

Els diferents indicadors de situacions de risc o maltractament els podem classificar
de la següent manera:

• Segons si estan relacionats amb el comportament i l’aspecte físic del menor
o si estan relacionats amb el comportament dels adults que el tenen a càrrec.

• Segons si indiquen una situació de risc social o una situació que ja és de
desemparament.

• Segons el tipus de maltractament que indiquen. Podem trobar indicadors
dels següents tipus:

– Indicadors de maltractament prenatal.

– Indicadors de maltractament físic.

– Indicadors d’abandonament o maltractament psicològic.

– Indicadors d’abús sexual.

– Indicadors de negligència.

– Indicadors d’explotació laboral.

– Indicadors d’una possible inducció a la corrupció o submissió a
drogues o fàrmacs.

– Indicadors relacionats amb la síndrome de Münchhausen per poders.

• Segons la intensitat amb què es presenta l’indicador.

• Segons la freqüència amb què es presenta l’indicador.

• Segons la forma que pren l’indicador en relació amb l’edat del menor.

Totes aquestes classificacions, que no són exclusives sinó combinables, ens
expliquen el grau de risc social o desemparament que viu el menor o el tipus de
maltractament que està patint. La identificació d’indicadors serà clau per prendre
decisions en relació amb la intervenció que han de dur a terme els professionals
en els diferents serveis on actuen.

En la secció “Annexos”
d’aquest apartat hi
trobareu un llistat detallat
dels indicadors més
freqüents de situacions de
risc per a la infància i
l’adolescència.
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1.1.5 Repercussions de les situacions de risc social, desemparament
i maltractament

La vivència de situacions de risc social i desemparament pot tenir greus reper-
cussions per al futur desenvolupament de l’infant o adolescent, sobretot si
van associades a situacions de maltractament. Seguidament podreu veure les
repercussions més directes que pot tenir haver viscut una situació de maltractament
i/o desemparament. Les conseqüències que us presentem són molt diverses i
algunes es donen a curt termini, és a dir, en la mateixa etapa de la infància i/o
adolescència, i d’altres en l’edat adulta.

Les conseqüències de situacions de risc social, desemparament i/o maltractament
poden variar d’un subjecte a un altre. La variabilitat estarà en funció del tipus
de maltractament o de les causes de la situació de risc o desemparament, de la
intensitat viscuda i de factors psicosocials propis de cada una de les persones. En
destaquen les següents:

• Problemes relacionats amb la salut física: aquest tipus de problemes
apareixen sobretot si s’han produït maltractaments físics o d’abús sexual
o un tracte de negligència. Exemples a curt termini d’aquestes situacions
serien blaus, ferides, fractures, embarassos no desitjats i un llarg etcètera.
A llarg termini podem assenyalar altres exemples, com serien lesions i
cicatrius permanents, malalties de transmissió sexual o malalties psicosomà-
tiques fruit de les seqüeles psicològiques que pot deixar haver viscut alguna
d’aquestes situacions.

• Alteració en les relacions socials: pot aparèixer una incapacitat per iniciar
contactes socials o respondre-hi, manifestant-se actituds d’inhibició o pel
contrari de rebuig o agressivitat, al mateix temps que el buit emocional que
poden arribar a deixar les situacions de maltractament i/o desemparament
poden donar lloc a una sociabilitat indiscriminada.

• Dificultats en el desenvolupament i el creixement: si el maltractament
i/o la situació de desemparament es produeix durant els primers anys
de la infància pot derivar en problemes de creixement que poden tenir
conseqüències de caràcter físic, cognitiu i psicològic. És així com alguns
infants i adolescents presenten problemes en la parla, problemes en el seu
desenvolupament psicomotriu i problemes en la integració dels aprenen-
tatges. Per tant, haver viscut situacions d’aquest tipus pot donar lloc a
moltes dificultats en l’àmbit escolar i pot reforçar les possibilitats de fracàs
o abandonament escolar.

• Problemes emocionals: una situació de risc social, desemparament o
maltractament es pot manifestar amb una multitud de problemes i dificultats
emocionals que dependran de les situacions viscudes i de les situacions de
cada una de les persones. Les principals manifestacions emocionals poden
ser la depressió i tristesa, l’ansietat, conductes autolesives, suïcidis o intents
de suïcidi, agressivitat i ira, hiperactivitat, apatia i inhibició, irritabilitat,
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hipervigilància, desatenció, trastorns del son, trastorns de l’alimentació,
trastorns de la sexualitat, trastorns de la conducta, abús i dependència de
substàncies i un llarg etcètera que pot respondre a sentiments de culpabilitat,
d’inseguretat, de baixa consideració i de baixa autoestima, d’extrema
tristesa, de confusió identitària, etc. Aquest tipus de problemes es poden
manifestar en major o menor intensitat i poden acabar requerint tractament
psiquiàtric.

En relació amb l’àmbit emocional i psicològic de la persona, volem destacar
especialment algunes manifestacions emocionals i comportamentals que tenen
una estricta relació amb la situació de maltractament i/o desemparament:

• Estrès posttraumàtic: apareix quan s’han viscut una situació de maltracta-
ment. La persona reviu, una vegada i una altra, mitjançant records, somnis,
sensacions, malestar o respostes fisiològiques la situació de maltractament.
Això genera l’evitació de qualsevol estímul associat al trauma i hi ha una
retirada emocional, amb sensacions d’ensopiment i incapacitat per sentir,
o bé hi ha un estat d’alerta permanent, com si el perill pogués tornar en
qualsevol moment.

• Actitud venjativa enfront del món: les persones que han viscut situacions
de maltractament poden desenvolupar actituds venjatives respecte de situ-
acions i persones que no ho mereixen, de manera que apareixen serioses
dificultats per a la construcció d’uns suports ètics. La comissió del delicte i
la delinqüència es podria arribar a entendre com a conseqüència d’aquest
sentiment de necessitat de venjança.

• Dificultats en el control d’impulsos sexuals i agressius: la dificultat de
control d’impulsos es pot donar tant pel tracte rebut contínuament en aquest
sentit i l’aprenentatge d’aquest tipus de relació com per les errades en
l’atenció i contenció per part dels pares o els cuidadors en els primers temps
de vida.

• La necessitat d’emocions fortes: el fet que les figures protectores siguin
les mateixes que han danyat provoca confusió en la ment del menor entre el
que és plaent i el que és dolorós que dóna lloc a una situació de monotonia
o apaivagament constant. És per aquest motiu que en moltes ocasions els
menors que han estat maltractats busquen estímuls forts que contrarestin
la sensació de desvitalització, i així s’explica que juguin amb el perill, es
droguin, etc.

• Desconnexió d’estats mentals propis: és una situació en què l’infant o
l’adolescent queda sotmès a la ment de l’agressor, element que li impedeix
un pensament autònom que li permeti definir la realitat. És així com apareix
la impossibilitat de pensar les coses des d’un mateix i de relacionar-les, i
aquest fet explica moltes de les dificultats d’aprenentatge. Això es produeix
per una excessiva identificació amb l’agressor. La situació de perill i
desprotecció que suposa el maltractament per al menor pot implicar que
generi un mecanisme de defensa com és la identificació amb l’agressor.
Aquest procés es dóna de forma automàtica i implica anticipar què sent i què
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farà aquest per poder maximitzar la nostra supervivència i reduir la duresa
del maltractament. Així doncs, submissió a l’agressor, la seducció d’aquest,
la complaença, l’afany de carregar-se la culpa, la provocació a l’agressor,
l’acte de sabotatge, etc., seran les estratègies utilitzades per conjurar el
perill que ve de l’altre. I això fa que s’adoptin diferents papers en la família,
com per exemple el de nen “adultitzat” que assumeix la funció de contenir
i apaivagar els seus pares.

• Dificultats en la construcció de la identitat: una constant identificació
amb l’agressor porta com a conseqüència associada unes dificultats immen-
ses per construir la pròpia identitat i saber qui és un. El fet d’haver d’estar
jugant rols diversos per contenir, disminuir, prevenir o evitar situacions
de maltractament produeix aquesta dificultat de construcció de la pròpia
identitat.

Finalment, volem destacar dues repercussions que poden aparèixer quan es
comencen a establir, normalment en edat adulta, relacions de forma autònoma:

• La transmissió generacional: diverses investigacions han demostrat que
haver viscut situacions de risc o desemparament a causa de situacions de
maltractament pot tenir repercussions importants pel que fa a la transmissió
transgeneracional. Per estrany que ens pugui semblar, el maltractament es
fa mitjançant una situació de vincle emocional, i així s’explica que persones
que hagin viscut maltractaments els reprodueixin amb els seus fills com a
forma de vinculació afectiva, i pot donar lloc també a la creació de vincles
insegurs que creïn por als seus fills.

• La retraumatització: el fet d’haver-se vinculat mitjançant el maltractament
pot fer aparèixer la tendència inconscient a establir relacions i a posar-se en
situacions que situen el subjecte en alt risc de tornar a ser maltractat. Solem
trobar persones que es retroben amb el maltractament, en la seva vida adulta,
per part de la seva parella, a la feina o fins i tot per part dels seus propis fills.

Tot i els efectes devastadors que pot tenir per al menor i per a la seva vida
adulta, les investigacions indiquen que sembla que no hi ha una relació
directa entre haver viscut una situació de maltractament i/o desemparament
i el desenvolupament de problemàtiques psicològiques i/o psiquiàtriques.
Algunes persones tenen una major resiliència i, per tant, de resistència
davant aquestes situacions. La presència o absència de certes variables, no
únicament relacionades amb les característiques objectives de l’experiència
de violència, sinó amb factors individuals i psicosocials, són les que faciliten
o disminueixen la resiliència. Això ens permet afirmar que els professionals
de l’àmbit social i de la psicologia tenim una gran responsabilitat a l’hora
d’oferir espais d’acompanyament i educatius que proveeixin els infants i
adolescents, o els adults que han passat per aquestes situacions al llarg de
la seva infància, de capacitats i recursos resilients.



Context de la intervenció social 25

Necessitats de les persones en situació de risc social
d'infants i adolescents, violència masclista i

violència familiar

1.1.6 Col·lectius d’infància i d’adolescència més vulnerables

Si els menors d’edat –sobretot durant les primeres edats– són vulnerables en una
situació òptima, pel fet de necessitar de forma constant diferents tipus d’atencions,
ho són més encara si la situació social i familiar és desfavorable. Seguidament us
en destaquem tres de les més importants. Els factors que determinen que aquests
menors siguin més vulnerables tenen a veure amb la situació econòmica de la
família, amb la seva xarxa de relacions, amb el moment pel qual passa la família
i amb el cúmul de problemes que poden estar vivint.

• Infància i adolescència que viu en famílies en situació d’exclusió social:
el fet que una família es trobi en una situació d’exclusió social i, per tant,
que estigui desvinculada del mercat laboral o hi estigui vinculada de forma
molt precària, que es trobi aïllada i amb poca xarxa relacional i en què
estiguin presents altres tipus de problemes com els de salut, els d’habitatge,
els econòmics, etc., pot augmentar les possibilitats de desprotecció dels
infants i adolescents que viuen en un context amb aquestes característiques.
Aspectes com els anomenats poden generar situacions d’estrès i crisi
familiar que augmentin les dificultats per garantir la protecció.

Les situacions de desprotecció de la infància i l’adolescència estan presents
en totes les classes socials, però l’ús de recursos privats per part de les
classes socials més altes impedeix detectar moltes de les situacions de
risc, desemparament i/o maltractament que puguin existir. En canvi, el fet
que les persones més pobres de les nostres societats estiguin més presents
en els serveis públics i facin ús dels serveis socials permet que es tingui
més control sobre aquest grup social. En tot cas, cal deixar ben clar que
pobresa econòmica en el si de la família no és causa directa de situacions
de desemparament o maltractament. Al mateix temps, cal ressaltar que la
desigualtat i una falta de polítiques de benestar són generadores de malestar
familiar i social i que, per tant, són elements que repercuteixen també en
la vida dels infants, deixant-los, en moltes ocasions, en situacions d’una
alimentació deficitària o de falta de drets.

• Infància i adolescència que viu en famílies multiproblemàtiques: el
concepte “famílies multiproblemàtiques” és utilitzat per definir aquelles
famílies i llars en què s’acumulen moltes problemàtiques relacionades amb
diferents àmbits. Normalment, en aquestes famílies es presenten una gran
quantitat d’indicadors que assenyalen, com a mínim, que hi ha una situació
de risc social. La suma de problemes en una família implica que augmentin
les possibilitats que els menors que hi viuen estiguin en situació de risc.

• Infància i adolescència que viu en famílies que es troben en una situació
de crisi: les famílies en situació de crisi són aquelles que passen per una
situació dificultosa com seria la mort d’un dels seus membres, l’ingrés
a la presó d’algun d’ells, una separació de parella dificultosa, un procés
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En la unitat “Necessitats
de les persones en

situació d’exclusió social,
discriminació per raó de

sexe, lloc de procedència,
ètnia o cultura” podeu
trobar la definició del
concepte de gènere,

diferenciant-lo clarament
del concepte sexe.

migratori complex... Com veieu, es tracta de situacions relacionades
normalment amb la pèrdua. Si aquestes situacions no es condueixen tenint
en compte la protecció dels menors i els membres adults no tenen suficient
fortalesa psicològica o bé no tenen suficient suport emocional o ajuda per
enfrontar-les es poden produir situacions de risc social.

1.2 Les dones i la violència masclista i de gènere

La violència de gènere o la violència masclista és un fenomen que s’ha fet
cada vegada més visible en les societats occidentals. Un nou paper de les dones
en les nostres societats i la denúncia d’aquest fenomen per part dels moviments
feministes i de les dones en general ha permès que el tema aparegués en l’agenda
política de les diferents administracions i governs públics. És així com s’explica
que hagin anat apareixent un seguit de legislacions, serveis i recursos que intenten
donar resposta a aquesta problemàtica social.

Les morts, les agressions i les denúncies són una realitat, però, que ha continuat
creixent malgrat totes les mesures legislatives, econòmiques i policials, i malgrat
totes les campanyes de sensibilització social, preventives i educatives que s’han
anat engegant. Per tant, encara queda molt camí per recórrer si volem acabar amb
la lacra social que és la violència masclista. De fet, el fenomen de la violència
masclista té a veure amb una estructura social i una cultura molt arrelada que cal
combatre.

Per tant, la violència que pateixen les dones no pot ser compresa com l’expressió
d’un conflicte privat propi de les relacions de parella, sinó com un greu problema
públic que afecta totes les dones i els homes i que constitueix un atemptat
contra els drets humans. És des d’aquesta perspectiva que tractarem aquesta
problemàtica.

Les dades ens demostren la gravetat d’aquesta problemàtica:

Según la Comisión de la ONU sobre la Condición de las Mujeres, al menos una de cada tres
mujeres en el mundo ha sufrido a lo largo de su vida un acto violento de género (maltrato,
violación, abuso, acoso...). Como se ha puesto de manifiesto desde diversos organismos
internacionales, la violencia de género es la primera causa de muerte o invalidez para las
mujeres entre 15 y 44 años, en todo el mundo, superando a otras causas como el cáncer,
la malaria o los accidentes de tráfico. UNICEF estima que una de cada cinco mujeres,
globalmente, es víctima de esta violencia específica. Otro informe, en este caso elaborado
por el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, cifra en aproximadamente un
tercio de la población femenina europea (entre 42 y 56 millones) las víctimas de algún
tipo de violencia doméstica, exponiendo que más de 5.000 mujeres y/o niñas mueren en
Europa al año por ello.

L. Torres i E. Antón (2010). Lo que vd. debe saber sobre: violencia de género (pàg. 11).

Com a integradors socials cal que conegueu aquest fenomen de ben a prop perquè
pugueu treballar en serveis que directament atenen dones que han viscut situacions
de violència masclista i també perquè pugueu treballar en serveis amb menors. En
aquest últim cas, també haureu de saber identificar si en les seves llars es viu aquest
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tipus de violència. És així com en aquest apartat ens centrem a explicar què és la
violència masclista, no delimitant-lo a un fenomen que passa únicament a la llar
i en l’àmbit de la parella. Però a la vegada fem especial incís en la violència que
es dóna en l’àmbit de la parella i la llar, perquè és la que té més proximitat amb el
vostre àmbit professional.

1.2.1 Conceptualització de violència masclista i de gènere i de
patriarcat

Des que s’ha començat a visibilitzar la violència que pateixen les dones en la nostra
societat s’ha anat reconceptualitzant el concepte que dóna nom a aquest tipus de
violència. La conceptualització i, per tant, el nom que li donem a aquesta violència
determina la manera d’entendre-la.

Diverses han estat les definicions que han anat sorgint i s’han anat succeint.
Avui dia, gràcies a les aportacions de les teories i dels moviments feministes,
s’ha acordat, en l’àmbit acadèmic i de les institucions polítiques, anomenar-la
violència de gènere o violència masclista.

Abans d’arribar a aquest punt ha estat definida i reconceptualitzada sota diversos
noms. S’ha anomenat violència familiar, entenent-se com aquella violència que
es dóna en el marc de la família i que pot ser de parella, entre germans, de pares
a fills, de fills a pares o envers la gent gran. També s’ha anomenat violència
domèstica, entenent-se com la que es dóna en l’àmbit de la llar, sigui entre la
parella o entre altres membres que viuen al domicili. La gran majoria de les
víctimes de la violència domèstica han estat i són les dones en diferents moments
de la seva vida (vegeu la figura 1.1).
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Figura 1.1. Violència domèstica

Víctimes de violència domèstica amb ordre de protecció o mesures cautelars per sexe i grups d’edat (2013)

Les definicions de violència domèstica i familiar que acabem d’anomenar pre-
senten les seves limitacions, perquè se centren en l’àmbit de la llar i la família i
exclouen altres tipus de violències que poden viure les dones, a la vegada que se
centren només en l’àmbit de la llar i familiar, quan la violència masclista es pot
donar en l’àmbit de la parella sense l’existència d’una família o una llar.

Finalment, s’ha parlat de violència de parella, entenent-se com la que es dóna
tant en parelles heterosexuals com homosexuals.

Optem per anomenar la violència que es dóna contra les dones com a violència
masclista o violència de gènere. Aquesta conceptualització és la que ens permet
entendre que aquesta violència té un caràcter estructural i que no només la trobem
en l’àmbit privat i de la llar. De fet, la majoria d’ordres de protecció o mesures
cautelars de violència masclista recauen sobre els homes i, en particular, els
d’edats més joves (vegeu figura ??).

La violència masclista inclou totes les formes de maltractament psicològic,
d’agressió econòmica, d’abús i/o d’explotació sexual, d’agressió física a les
quals són sotmeses les dones, en l’àmbit públic i/o en l’àmbit privat, i que
té com a principal causa una estructura social patriarcal.
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Figura 1.2. Violència de gènere

Víctimes de violència de gènere amb ordre de protecció o mesures cautelars per sexe i grups d’edat (2013)

Cal aclarir que des de moltes associacions i moviments de dones que treballen
aquest tema s’ha apuntat que el terme violència de gènere pot provocar confusions
perquè no es visibilitza prou clarament que estem parlant de violència contra les
dones. Per això, es prefereix parlar de violència contra les dones, violència
sexista, violència patriarcal o violència masclista. Aquí optem per parlar de
violència de gènere i violència masclista, indistintament, tot i reconèixer les
dificultats que presenta el terme violència de gènere a l’hora de visibilitzar que
es tracta d’una violència contra les dones.

En les nostres societats existeixen altres tipus de violències, com la violència
al carrer, la violència racista, la violència entre joves, la violència laboral, la
violència a les escoles i un llarg etcètera que no sempre guarden una relació amb
una estructura social patriarcal. El que sí podem afirmar és que totes les violències
socials tenen a veure amb la desigualtat i amb les relacions de dominació i opressió,
i que en moltes ocasions l’estructura patriarcal s’hi relaciona o n’és un factor
explicatiu.

En tot cas, podem afirmar que la violència masclista està estretament relacionada
amb l’estructura de les societats patriarcals. Per tant, aquest tipus de violència
es deriva d’una societat en què existeix una situació de desigualtat entre homes i
dones. De fet, la violència masclista es converteix en un instrument de dominació
i control social. Si bé no totes les dones viuen situacions de violència masclista

Us recomanem el següent
debat del programa Banda
ampla sobre violència de
gènere http:
//goo.gl/7IrxAO.
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amb la mateixa intensitat, la seva existència permet assegurar una situació de
sotmetiment de les dones respecte dels homes. Així doncs, podem parlar de la
presència constant d’una violència simbòlica.

La violència simbòlica

La violència simbòlica és un concepte del sociòleg Pierre Bourdieu (2000). Es tracta d’una
violència que es manifesta per mitjà de diferents graus de subtilesa i que és altament
tolerada socialment i acceptada culturalment. Això provoca que sigui difícil d’identificar
tot i tenir un alt grau d’incidència, que funcioni com a mecanisme constant d’amenaça que
una violència real pot ser possible i que serveix com a base de legitimació per exercir altres
formes més evidents de violència.

Quan la violència és simbòlica també acostuma a estar molt arrelada històri-
cament. És així com podem entendre que la violència masclista hagi estat tan
normalitzada en les nostres societats i que fins fa pocs anys no s’hagi començat a
denunciar públicament. Aquest tipus de violència no és una derivació espontània
de la naturalesa, sinó que hi tenen un paper fonamental els aspectes ideològics, les
creences i els sentiments. Dependrà dels aspectes que acabem d’anomenar que la
violència masclista sigui més o menys acceptada i visible en una societat. Com a
problema social que pateix, amb diferents graus d’intensitat, un col·lectiu ampli
de la societat, el trobem en diferents àmbits de la nostra societat i, per tant, no es
tracta d’una violència exclusiva de l’àmbit de la llar, sinó que la trobem en l’àmbit
públic i en l’àmbit privat.

Així doncs, la violència masclista o de gènere s’explica per una forma d’organitzar
i estructurar la societat que anomenem patriarcat i que permet que els homes
exerceixin una posició de superioritat, domini i opressió respecte de les dones.

El patriarcat és l’estructura social i la institucionalització del domini
masculí sobre les dones a les nostres societats. Es basa en l’androcentrisme,
que és una visió parcial del món en què els homes són el centre i la mesura
de tot. Allò que és masculí és valorat per sobre del que és considerat
femení. L’home es converteix en el màxim representant de la humanitat,
i s’universalitzen els valors masculins en la societat.

Passem seguidament a explicar quines són les principals característiques d’una
estructura social patriarcal:

• L’estructura social patriarcal es basa en unes clares relacions de desigualtat
entre homes i dones en què les dones ocupen una lloc de sotmetiment
i d’opressió respecte dels homes. Aquesta relació desigual es manifesta
bàsicament amb les discriminacions que pateixen les dones en el terreny
laboral, en la distribució desigual de les tasques de la llar i en la falta de
presència en la vida pública i en les institucions de poder.

• L’estructura social patriarcal permet arribar a considerar les dones com a
éssers inferiors a les quals es pot usar, menysprear i fins i tot maltractar.
S’arriba a impulsar la creença que es pot tenir dret a l’accés carnal de les
dones sense consideració dels seus desitjos i les seves preferències.



Context de la intervenció social 31

Necessitats de les persones en situació de risc social
d'infants i adolescents, violència masclista i

violència familiar

• L’estructura social patriarcal es basa en la divisió social del treball entre
homes i dones. És així com una estructura patriarcal imposa que els homes
s’han de dedicar a l’àmbit del treball productiu i de la vida pública i les
dones al treball reproductiu, de cura i de la llar. Així mateix, estableix que
aquesta repartició del treball és fonamental per al funcionament econòmic
de les nostres societats capitalistes.

La divisió social del treball entre homes i dones i la "crisi de cures"

L’assumpció de la tasca reproductiva i de cura per part de les dones ha permès el
funcionament de les economies capitalistes, encara que la seva tasca mai hagi estat ni
reconeguda ni visibilitzada. Segons diferents economistes feministes, la cura i les tasques
reproductives han permès històricament que hi hagués una força de treball i productiva
(majoritàriament masculina) que estigués preparada per anar a treballar a les fàbriques,
al camp o a altres centres de treball. Malgrat que aquesta repartició de tasques ha
estat superada en part en les últimes dècades, en alguns països occidentals, gràcies a
la incorporació de la dona al mercat del treball, la situació no ha millorat molt. Si bé moltes
dones s’han incorporat al mercat de treball productiu, encara són elles les que continuen
assumint el treball domèstic i de cura. Això produeix que les dones compatibilitzin dobles
jornades de treball (treball productiu i reproductiu), amb tot el que suposa de càrrega de
treball i les conseqüències que té per a la seva salut física i psíquica.

• L’estructura social patriarcal imposa i espera un comportament determinat
que les dones i els homes han de tenir en la societat. Concretament, s’espera
de les dones i de la seva feminitat l’expressió d’emocions, de cura dels altres,
de submissió i passivitat. Dels homes i de la seva masculinitat s’espera
l’acció, l’agressivitat, el poder i la resolució.

• L’estructura social patriarcal instaura un sistema de relacions familiars,
amoroses i sexuals que permeten un control de les dones i dels seus cossos.
D’aquesta manera, el matrimoni estable, format per una parella heterosexu-
al, la maternitat/paternitat i la unió familiar són el model necessari i ideal
per a la felicitat humana tant de l’home com de la dona. El confinament de
les dones en els espais domèstics queda justificat per la sobrevaloració del
matrimoni i de la maternitat.

Si bé no podem afirmar que la societat patriarcal a la qual ens acabem de referir
hagi desaparegut a cap país del món, sí podem afirmar que gràcies a la lluita
constant i a la presència del moviment feminista i de les dones en general ha
anat perdent terreny o ha anat prenent formes menys evidents que les que acabem
d’explicitar.

1.2.2 Tipus de violència masclista i de gènere

La violència masclista o de gènere existent en les nostres societats pren diferents
formes. Tot i que es pugui fer referència a cada una d’aquestes violències
separadament, cal tenir en compte que totes elles estan absolutament relacionades.

La divisió social del treball
s’accentua amb els
processos d’industrialització
i d’urbanització que es van
produir a les societats
occidentals a finals del
segle XVIII i a principis del
segle XIX.

Algunes persones no se
senten incloses en la
construcció habitual del
gènere i defineixen altres
opcions d’entendre la
sexualitat, com el
transgènere o la
transsexualitat. En la
unitat “Necessitats de les
persones en situació
d’exclusió social,
discriminació per raó de
sexe, lloc de procedència,
ètnia o cultura” tractareu
aquesta qüestió en
profunditat.

Les lleis que prohibeixen o
restringeixen el dret a
l’avortament són part del
resultat de la forma
patriarcal d’entendre les
relacions de gènere.

L’amor romàntic és
l’imaginari que encara
avui té força a l’hora
d’entendre l’amor. En els
“Annexos” podeu trobar
les principals idees que hi
estan relacionades.

En els “Annexos”
corresponents a aquesta
unitat podeu trobar
exemples concrets i
detallats dels diferents
tipus de violència extrets
del Material per treballar
amb dones maltractades.
Vincula’t, editat per la
Diputació de Barcelona
l’any 2000 i elaborat per
l’Equip Interdisciplinari de
Tamaia, Associació de
Dones contra la Violència
Familiar.
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De fet, podem afirmar que hi ha alguns tipus de violències que porten a les altres i
que les violències estan associades i coexisteixen. La violència física sempre
conté elements de la violència psíquica, la violència psíquica moltes vegades
va acompanyada de violència física, i la violència sexual està impregnada de
violència emocional i física.

Igualment, podem presentar una definició dels diferents tipus de violència, que
si bé les trobem normalment en l’àmbit de la parella o familiar, no són exclusives
d’aquest àmbit. Els diferents tipus de violència són:

• Violència física: qualsevol acte o omissió de força contra el cos d’una dona
amb el resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany. Aquest tipus
de violència inclou molts graus i va des de les empentes i les bufetades, les
sacsejades, el llançament d’objectes, etc., fins a pallisses, cops que poden
provocar la mort l’ús d’armes o l’assassinat. Aquest tipus és la forma de
violència més difícil d’amagar, ja que deixa seqüeles immediates. Una
forma de maltractament físic que es pot donar en contra de les dones, encara
que és més comuna amb la infància i en la gent gran, és l’abandonament i la
negligència davant problemes de salut o de dificultats per valdre’s per ella
mateixa. La violència física acostuma a anar acompanyada de violència
verbal i psíquica.

• Violència psicològica: totes aquelles formes de tractar les dones que
limiten la seva llibertat o neguen els seus drets i la seva dignitat. Aquest
tipus de violència es basa a desvalorar constantment les dones i a provocar-
los un patiment per mitjà d’amenaces, insults, menyspreus, de l’adjudicació
de tasques servils, de la humiliació, de les vexacions, de l’exigència d’obe-
diència o submissió, de l’aïllament, de la limitació en les seves relacions
socials i/o familiars, de la limitació en la seva capacitat de treballar o de
qualsevol altra limitació del seu àmbit de llibertat. Tenen com a resultat la
reducció de l’autoestima, la desvaloració personal i la pèrdua d’autonomia
en la vida social i personal.

• Violència econòmica: es refereix a aquelles situacions en què les dones
són privades de forma intencionada i no justificada de recursos a partir de la
limitació de la seva capacitat de treballar, de rebre un salari o d’administrar
els seus béns, o bé mitjançant la restricció de l’assignació econòmica
necessària per afrontar les despeses familiars i garantir el seu benestar físic
o psicològic i, si escau, dels seus fills i filles.

• Violència sexual: és aquella violència que s’exerceix contra el cos de les
dones, sotmetent-les a conductes i pràctiques sexuals contra la seva voluntat,
ja sigui mitjançant la força o la coacció, amb independència que la persona
agressora pugui tenir amb la dona una relació conjugal o no, de parella,
afectiva o de parentiu. Podríem incloure aquest tipus de violencia dins la
violencia física, però es diferencia d’aquesta perquè l’objecte de l’abús és
la llibertat sexual de la dona i no tant la seva integritat física. La violència
sexual no és només l’agressió o coerció que pateix la dona per dur a terme
practiques sexuals que un home vol, sinó que s’expressa quan una dona
és castigada, mal considerada, estigmatitzada o humiliada per haver estat
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infidel o haver tingut relacions sexuals lèsbiques, per posar-ne els principals
exemples.

1.2.3 Àmbits de la violència masclista i de gènere

La violència masclista o de gènere no tan sols la trobem en l’àmbit familiar i en
l’àmbit de la parella, sinó que està o pot estar present en diversos àmbits de la vida
de les dones: en el món del treball, en l’àmbit de la família, en l’àmbit escolar
i de la formació, en l’àmbit de la parella, en les formes d’oci, en els mitjans de
comunicació, en els estils de vida i en la cultura. En aquest sentit, podem afirmar
que, encara que en graus d’intensitat molt diferents, totes les dones han estat o
seran víctimes de la violència masclista.

Reconèixer aquesta realitat i la multiplicitat d’àmbits en què es troba aquesta
violència és el que ens permet afirmar que s’explica per una qüestió estructural
de les nostres societats.

En els diferents àmbits de les nostres societats en què apareix la violència
masclista les persones que l’exerceixen acostumen a ser en la seva gran majoria
homes, però cal apuntar que no sempre són ells els únics actors. Les dones,
immerses en l’estructura social patriarcal, també poden ser agents d’aquesta
violència o consentidores d’aquesta violència. Un clar exemple d’aquesta situació
la trobaríem en l’àmbit laboral, quan dones que ocupen càrrecs directius i de
gerència decideixin acomiadar una dona perquè s’ha quedat embarassada. O per
posar-ne un altre exemple encara més extrem, quan una dona practica una ablació
de clítoris.

La violència masclista té un caràcter estructural i està present en diferents
àmbits de la vida de les dones i pot ser exercida per diferents actors socials.

Els diferents àmbits en què podem trobar violència masclista o de gènere us els
expliquem en els següents apartats.

Violència en l’àmbit de la parella o familiar

Aquest és el tipus de violència que ha obtingut més atenció, tant des de l’àmbit
acadèmic com des del de la política, fins al punt que s’ha arribat a considerar que
la violència masclista només estava present en l’àmbit familiar, de la parella i/o a
la llar. Tot i que aquest àmbit pateix un elevat percentatge dels casos, no és l’únic.
En tot cas, podem afirmar que la violència de parella és aquella que s’exerceix en
contra de les dones per part de l’home o la persona amb la qual aquestes mantenen
o han mantingut relacions d’afectivitat. Aquesta violència es pot donar en l’àmbit
familiar o de la llar, però també pot tenir lloc entre un home i una dona que no
hagin conviscut mai o que s’hagin separat.

’Te doy mis ojos’

Us recomanem que vegeu la
pel·lícula Te doy mis ojos,
dirigida per Icíar Bollaín, en què
es poden veure diferents tipus de
violència masclista en l’àmbit
domèstic i que retrata els
esforços d’una dona per
alliberar-se de la situació de
maltractament.
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La violència familiar, per la seva banda, consisteix en la violència exercida contra
les dones i els menors d’edat en el si de la família per part de membres d’aquesta
en un marc de lligams afectius i familiars. La forma més freqüent de violència
familiar és el maltractament de l’home cap a la seva parella, però també cal
destacar la violència contra la infància, la gent gran o persones amb diversitat
familiar. A la vegada, cal apuntar que la violència contra les dones també pot
provenir d’altres membres de la família, com el pare, els germans o altres familiars.

Violència en l’àmbit laboral

És la violència que es produeix en l’horari laboral o fora de l’horari laboral, però
absolutament lligada a la feina. Les principals formes de violència masclista són
l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament sexual.

L’assetjament per raó de sexe es produeix quan apareixen actituds en
l’àmbit laboral que tenen com a propòsit o produeixen com a efecte
l’atemptat contra la dignitat de les dones o la creació d’un entorn intimidador,
hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Les situacions d’assetjament per raó de sexe no tan sols es donen en l’àmbit laboral,
sinó que es poden produir en altres àmbits, com seria el formatiu, el sanitari o el
de la justícia penal.

Cal destacar que l’assetjament es pot donar per altres raons, com són el color de la
pell, la cultura, l’origen nacional d’una persona, la classe social o l’opció sexual.

Alguns dels comportaments que denoten que existeix un assetjament per raó de
sexe són: bromes sexistes i formes ofensives per adreçar-se a la dona, comentaris
i un tracte discriminatori, menyspreu pel treball que desenvolupa i aïllament.

Algunes de les formes que demostren l’existència de situacions d’assetjament
laboral per raó de sexe són: acomiadaments o no renovacions de contracte per
motius laborals, desvaloració econòmica i professional de feines que realitzen les
dones als centres de treball o falta de promoció professional.

La segona forma més destacada de violència masclista en l’àmbit laboral és
l’assetjament sexual. Aquest tipus d’assetjament apareix quan hi ha una posició
de poder d’un home i la utilitza per aconseguir favors sexuals d’una dona.

Parlem d’assetjament sexual quan l’home porta a terme coaccions i
amenaces constants a una dona per tal d’aconseguir fer un xantatge implícit
que condueixi a pensar a la dona que ha de tenir les relacions sexuals que
l’home vol, i que si no ho fa tindrà conseqüències negatives a nivell laboral,
com la pèrdua de la feina, la pèrdua de la posició que ocupa o les dificultats
per promocionar-se, per destacar-ne els exemples principals.



Context de la intervenció social 35

Necessitats de les persones en situació de risc social
d'infants i adolescents, violència masclista i

violència familiar

Cal destacar que les situacions d’assetjament sexual són molt comunes en el
mercat laboral, però també es poden donar en altres àmbits, com en l’acadèmic
o en institucions encarregades del control social i del compliment de mesures
penals. La qualificació o obtenció de recompenses acadèmiques, en el primer cas,
i la pèrdua de llibertats poden funcionar com a mecanismes d’intercanvi perquè
l’assetjador aconsegueixi els favors sexuals que pretén.

La presència de l’assetjament i la seva normalització ha estès la creença social
que les dones obtenen resultats acadèmics i laborals gràcies als favors sexuals que
fan a un home. Per tant, continua existint una desvaloració social respecte de les
dones i dels mèrits que poden aconseguir per elles mateixes. A la vegada, aquesta
creença o idea fomenta que l’assetjament sexual pugui estar més present en l’àmbit
laboral.

Violència en l’àmbit dels mitjans de comunicació i la publicitat

Els mitjans de comunicació, i en concret la publicitat, els podem considerar en
moltes ocasions difusors d’idees i creences que generen violència masclista entesa
en el seu sentit més ampli. Els mitjans imposen de forma constant un model dels
comportaments que han de tenir les dones i uns patrons de relació entre homes i
dones que reprodueixen les relacions de desigualtat que ja prevalen en les nostres
societats. Però sobretot la imposició d’unes normes en relació amb els ideals
de bellesa configuren la realitat de la violència difosa pels mitjans. La norma
d’estar prima i de tenir unes proporcions determinades del cos és una de les més
imposades en les nostres societats. Això suposa la pràctica d’algunes activitats
com les dietes, la cirurgia estètica, els exercicis físics, etc., i explica l’aparició de
malalties com l’anorèxia i la bulímia. Per tant, la violència difosa en aquest àmbit
és d’una importància cabdal. La força d’aquests patrons i d’aquestes normes de
bellesa implica que són les mateixes dones les que exerceixen violència i sacrifici
sobre elles mateixes.

Violència en l’àmbit social i comunitari

La violència masclista també es manifesta en l’àmbit comunitari. En funció del
grau dels drets aconseguits per part de les dones i de les llibertats que tinguin, la
intensitat i les formes de violència en el marc de la comunitat seran unes o altres,
i amb intensitats diverses.

Destaquem seguidament aquelles formes de violència masclista comunitàries més
importants. Les que presentem a continuació es donen majoritàriament en la
societat catalana, però algunes tenen a veure amb realitats socials i culturals
d’altres països:

• Mutilació genital femenina: consisteix en l’extirpació parcial o total dels
òrgans genitals externs femenins o d’altres òrgans genitals de les dones
per raons culturals, religioses o d’altres amb finalitat no terapèutica. Les
conseqüències d’aquesta pràctica són la invalidació per tenir un plaer sexual

"Ella"

Us recomanem que escolteu la
cançó de la cantant Bebe titulada
“Ella”, que contràriament al
missatge que es dóna a través de
pel·lícules, programes de
televisió o la publicitat sobre el
paper de la dona en les nostres
societats, expressa amb força la
importància de l’apoderament de
les dones que han patit
situacions de violència masclista:
http://goo.gl/7LtJAl.
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ple i gravíssimes conseqüències per a la salut integral de les afectades.
Actualment es practica a vint-i-sis països africans i en alguns de l’Àsia. Tot
i que algunes comunitats musulmanes i d’altres religions la practiquen, es
pot afirmar que no és un precepte religiós.

• Infanticidi femení: consisteix a atemptar contra la vida de nenes en el
moment del seu naixement o amb anterioritat a aquest. Ha estat freqüent en
moltes cultures històricament, i actualment està present en algunes regions
de l’Àsia.

• Matrimoni forçat: consisteix a obligar una jove a casar-se contra la seva
voluntat, ja sigui fent ús de la força física, de la persuasió psicològica o
imposant-se com un fet cultural normalitzat i vàlid per a tota una societat.
Els matrimonis forçats suposen un atemptat contra l’autonomia i la llibertat
de la persona, i en moltes ocasions són acordats per les famílies, i fins i
tot en alguns casos els homes poden comprar les seves dones mitjançant
subhastes o través de les mateixes famílies. La pràctica dels matrimonis
forçats està molt estesa i la podem trobar en alguns països i/o regions
de l’Àfrica subsahariana, del nord d’Àfrica, del Pròxim Orient i Orient
Mitjà, de l’Àsia meridional, de l’Amèrica Llatina o també entre col·lectius
d’ètnia gitana de diversa procedència. Els fluxos migratoris han permès
que persones d’aquestes procedències desenvolupin aquesta practica en
els països d’acollida. Les administracions públiques destaquen les grans
dificultats per detectar aquesta practica per la manca de xarxa social, a
part de la família, que tenen les dones que són forçades a casar-se; pel
desconeixement dels seus drets i dels recursos socials existents; per la
dependència econòmica respecte de la família de moltes d’aquestes dones i
per la invisibilització amb què es produeix aquesta practica.

• Agressions sexuals: són un atemptat contra la llibertat sexual de les dones,
que va sempre acompanyat de violència o intimidació. Les agressions
sexuals van des de qualsevol tipus de contacte sexual no desitjat fins
a l’intent de violació o la violació mateixa. Tot i que situem aquesta
forma de violència en l’àmbit social i comunitari, cal destacar que les
agressions sexuals han estat històricament presents, i també en l’actualitat,
en l’àmbit de la parella i la família amb tota la seva impunitat. Un dels
problemes que sorgeixen en identificar aquest tipus de violència és que
les dones reconeguin que ha estat en contra de la seva voluntat. Per tant,
és importantíssim que des de diferents àmbits, com el de l’educació o els
mitjans de comunicació, s’engeguin programes de sensibilització sobre la
voluntat i el consentiment de les relacions sexuals.

L’amenaça simbòlica de la violació com a forma de sotmetiment de les dones

La violació funciona, a nivell cultural, com una amenaça potencial i permanent per a totes
les dones per tal de mantenir-les en una situació de por permanent que només fa que
reforçar les relacions patriarcals. Penseu si no en la por fomentada socialment, encara que
també pugui ser real, que pateixen la majoria de dones quan han d’anar soles pel carrer
a la nit o quan es troben en espais tancats amb homes desconeguts. El foment d’aquesta
por permet que alguns homes puguin aprofitar-la com a mecanisme de control i domini. Al
mateix temps, cal destacar que juntament amb l’atemoriment de les dones, en els casos
de violació és molt freqüent que se les responsabilitzi de l’agressió patida, assenyalant
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que han anat amb roba, a llocs o en horaris no adequats. Cal destacar finalment que les
mesures penals que es preveuen en relació amb les agressions sexuals a les dones també
estan impregnades de masclisme, ja que la gravetat del delicte i per tant de l’abús o de
l’agressió sexual es mesura per factors com l’existència o no de penetració.

• La violació en situacions de conflicte armats: si bé hi ha certs acords
internacionals en relació amb els conflictes armats, hem vist que en les
guerres del segle XX i del segle XXI la violació de les dones no ha
desaparegut. Fins i tot s’ha utilitzat com a arma de guerra contra les
poblacions enemigues.

• El tràfic de dones: es produeix quan hi ha una situació de segrest i
compravenda de les dones per a la seva explotació sexual o en altres tipus de
treball. Les investigacions assenyalen que en tots els països occidentals hi ha
dones estrangeres en situació d’exercir el treball sexual de manera forçosa, ja
sigui perquè han immigrat sota engany o perquè estan il·legalment i passen
a ser víctimes propícies de les persones que els asseguren la regularització
dels seus papers o l’estabilització de les seves vides a canvi de treball sexual.
El tràfic de dones, i en concret la situació del treball sexual format, es vincula
directament amb les relacions de desigualtat que existeixen al món. En
relació amb la indústria del sexe, podem afirmar que són els països europeus
els que més fan ús del treball sexual i del turisme sexual, mentre que són les
dones provinents dels països més empobrits les que presten serveis sexuals
a ciutadans europeus, ja sigui de forma voluntària o forçada.

• Fustigació verbal al carrer: és una de les formes de violència masclista
més esteses, més quotidianes i més presents en les nostres societats. Les
dones constantment se senten amenaçades quan van pel carrer per insults,
floretes obscenes o simples interpel·lacions ofensives que fan referència al
seu cos, a la seva manera de moure’s o de vestir, etc. Amb aquestes constants
interpel·lacions, els homes afirmen la seva superioritat de gènere.

• Feminicidi: es refereix a l’assassinat de les dones pel sol fet de ser dones,
i es considera que és el final extrem d’un continu terror sexista sobre les
dones i nenes que pot incloure una gran varietat d’abusos verbals, físics i
sexuals, la tortura, l’esclavitud sexual, l’abús de menors, el maltractament
físic i emocional i un llarg etcètera. Quan aquest terror té com a resultat
la mort és quan apareix el feminicidi. S’acostuma a fer referència a aquest
concepte quan en una societat es produeixen molts assassinats de dones. Els
feminicidis constitueixen la principal causa d’assassinats de dones al món, i,
a diferència dels homes, la majoria de dones són assassinades per persones
conegudes, i entre elles es troba un alt percentatge de dones assassinades
per la seva parella. En el cas de l’Estat espanyol, tot i les transformacions
legislatives, el nombre de dones mortes per violència masclista no ha tingut
un descens considerable (vegeu la figura 1.3).
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Figura 1.3. Feminicidi

Víctimes mortals per violència de gènere (2014-2013). Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Govern espanyol

El cas de Ciudad Juárez

Us recomanem veure l’entrevista a Julia E. Monárrez Fragoso, doctora, professora i
investigadora al Colegio de la Frontera Norte, amb seu a Ciudad Juárez (Chihuahua,
Mèxic). Les seves àrees d’especialització són la violència contra les dones, el feminicidi
i la inseguretat ciutadana. En el vídeo s’aprofundeix en el feminicidi, i en concret sobre el
feminicidi a Ciudad Juárez: http://goo.gl/oPX9Ba.

Violència en l’àmbit institucional

Si bé és cert que les institucions públiques a Catalunya i a l’Estat espanyol han
fet passos importants per afrontar el fenomen de la violència masclista amb la
proposició de lleis, el desenvolupament de plans i programes i el desplegament
de serveis que pretenen eradicar, prevenir i respondre a aquesta problemàtica,
també ho és que en les mateixes institucions públiques, o sobre les quals hi ha
una responsabilitat pública, encara es continuen produint situacions que fomenten
la violència masclista o fins i tot situacions pròpiament de violència masclista.

Fixem-nos, seguidament, en els dos grans àmbits fonamentals d’atenció a la
ciutadania en què es pot produir violència masclista: el sistema educatiu i el
sistema sanitari.

El sistema educatiu, el sistema universitari i també altres institucions i entitats
que es dediquen a l’educació no formal, com a transmissores de valors, tenen
un paper fonamental a l’hora de prevenir comportaments i situacions que puguin
conduir a la violència masclista. Com a futurs integradors socials cal que
en prengueu consciència, perquè podeu acabar exercint la vostra professió en
institucions com escoles, instituts, centres oberts i de lleure per a infants o
adolescents, casals o centres d’acollida o residencials per a la protecció de menors
i adolescents.
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És precisament mitjançant els espais de socialització com són la família, els espais
d’educació formal, els espais d’educació no formal, els grups d’iguals o els mitjans
de comunicació que interioritzem elements determinants per a la nostra visió de
la realitat i per als nostres comportaments i actituds.

La coeducació és un element fonamental per a la prevenció de la violència
masclista en els centres escolars i en altres centres d’educació no formal. És
fonamental tant perquè la convivència als centres s’escapi i defugi patrons de
funcionament basats en la desigualtat de gènere com per interioritzar valors i
actituds per a les persones destinatàries d’aquesta educació que quedin ben lluny
de la violència de gènere.

Igualtat i no-discriminació

La coeducació és l’acció educadora que parteix del principi d’igualtat entre sexes i de la
no-discriminació per raó de sexe. Per això, des d’un mètode coeducatiu calen una sèrie de
situacions:

• Cal que hi hagi espais mixtes en què eduquen i s’eduquen conjuntament persones de
diferents sexes.

• Cal que s’identifiquin quines són les desigualtats de gènere i intentar eliminar-les, pal·liar-les
o compensar-les.

• Cal que es valori indistintament l’experiència, les aptituds i l’aportació social i cultural de les
dones i dels homes, fugint de visions androcèntriques.

• Cal que s’eduqui en uns valors que no estableixin relaciones de domini que supediten un sexe
a l’altre, sinó que transmetin la importància d’igualat i condicions entre homes i dones.

• Cal que s’eliminin tots els prejudicis i rols estereotipats que s’han associat socialment als
homes i a les dones, al mateix temps que cal que s’eliminin tots els estereotips de com ha
de ser una família o com ha de ser la sexualitat, reconeixent diferents models de família
i d’opcions sexuals, com la monoparentalitat, les famílies homosexuals, la bisexualitat, la
transsexualitat i un llarg etcètera.

La coeducació implica identificar quins són els elements de desigualtat de gènere
i de discriminació de dones en diferents aspectes fonamentals per al procés
educatiu, com serien el currículum i la programació d’activitats; el material de text,
didàctic o de joc; les actituds, els comportaments i les intervencions educatives
dels professionals; els càrrecs i els tipus de càrrecs que ocupen dones i homes als
centres educatius i la repartició de l’alumnat o de les persones destinatàries de
l’acció educativa.

Com a futurs professionals d’alguns d’aquests centres, cal que tingueu molt en
compte els aspectes que acabem de comentar per poder identificar la desigualtat i
la discriminació en termes de gènere i poder-les pal·liar.

Més enllà de l’estricta necessitat d’aplicar un mètode coeducatiu per evitar
la desigualtat de gènere i educar en valors i actituds que evitin la violència
masclista, cal que els centres educatius tinguin programes específics que
tractin la violència masclista com a tema principal, per tal de combatre-la.

Si fem referència a la violència en l’àmbit dels centres escolars és d’obligat
compliment abordar l’assetjament escolar o l’anomenat bullying.
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L’assetjament escolar és un comportament violent repetitiu que va
augmentant d’intensitat i que es produeix en una situació de desigualtat entre
l’assetjador i la víctima, a causa del fet que l’assetjador acostuma a tenir el
suport d’un grup.

Si bé no existeixen gaires dades actualitzades sobre assetjament escolar, podem
afirmar que el percentatge és més alt entre els nois, ja siguin agressors o víctimes
de l’agressió. Per tant, no és en les dades on podem trobar les relacions entre
assetjament escolar i violència de gènere, sinó en les característiques de la víctima
i en el tipus de violència que s’exerceix.

Així doncs, en primer lloc podem afirmar que les persones que són víctimes
d’assetjament escolar acostumen a allunyar-se dels cànons hegemònics associats
a homes i dones. Exemple d’això serien nois que tenen una gestualitat associada
a la feminitat, nois que demostren por, noies amb problemes d’obesitat, etc. En
segon lloc, volem remarcar que les pràctiques de violència que exerceixen nois
i noies també estan relacionades amb la construcció social del gènere. Els nois
acostumen a exercir una violència més relacionada amb l’agressivitat, el prestigi,
el domini, la força, etc., i en canvi les noies exerceixen una violència relacionada
amb l’àmbit relacional, els rumors, la rivalitat, l’exclusió, etc.

Respecte de l’àmbit universitari, volem ressaltar que es produeix violència
masclista en especial mitjançant l’assetjament laboral i l’assetjament sexual.
Aquesta violència es produeix des dels llocs superiors de la jerarquia universitària,
on els càrrecs són ocupats i controlats majoritàriament per homes. Això fa que
en ocasions alguns homes s’aprofitin dels seus llocs de poder per desenvolupar
pràctiques assetjadores contra les dones com a forma de condicionar el fet que
vulguin aconseguir resultats o càrrecs en la institució.

Respecte l’àmbit sanitari podem considerar que els sistemes de salut i els serveis
sanitaris estan treballant per eradicar la violència masclista quan disposen de
tots els protocols perquè aquesta no es pugui donar entre personal sanitari i
pacients, quan es desenvolupen programes i intervencions que tenen en compte
les especificitats de les dones i quan estan capacitats per detectar víctimes de la
violència masclista.

Per tant, el sistema sanitari ha de garantir l’atenció a les problemàtiques de salut
pròpies de les dones que en ocasions tenen a veure amb les especificitats del cos
femení i d’altres amb malalties provocades per una societat de tipus patriarcal,
com serien l’anorèxia o les depressions per sobrecàrrega de treball. Finalment, cal
tenir en compte aquells grups de dones que, per les seves característiques personals
o per la seva situació social o legal, necessiten una atenció específica que doni
resposta a unes necessitats concretes de salut. Aquest és el cas de les dones amb
discapacitat física o psíquica, les dones drogodependents, les dones immigrants,
les dones en situació d’exclusió social, les dones que exerceixen la prostitució, les
dones d’entorns rurals o les dones grans, entre d’altres. A més, són col·lectius
vulnerables a situacions de violència masclista.
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A la vegada, el sistema sanitari ha de tenir, en els seus serveis, professionals
formats en l’àmbit de la violència masclista que siguin capaços de diagnosticar
dones que viuen aquestes situacions. Així mateix, han de disposar de serveis
especialitzats per a l’atenció d’aquests casos i d’un circuit clar de derivació.

1.2.4 Factors condicionants de la violència masclista

En aquest apartat us podreu adonar que el fet que en una societat hi hagi més
casos de violència masclista o de gènere, la intensitat amb què es produeix i els
tipus i àmbits en què apareix depèn de diferents factors de caràcter cultural, social
i econòmic.

Més enllà dels factors estructurals, també existeixen factors de caràcter individual
que determinen les possibilitats que aparegui aquest tipus de violència. Són els
següents:

• Factors biogràfics i psicològics individuals: hi ha una sèrie de factors
de caràcter individual, tant de les dones que pateixen agressions masclistes
com dels homes que agredeixen, que són explicatius de l’existència i
supervivència de la violència masclista. Entre els més importants podem
anomenar la història biogràfica i personal en relació amb les relacions
afectives i la violència. Diferents investigacions sobre violència reflecteixen
que l’exposició a models violents, especialment durant la infància i l’adoles-
cència, incrementa considerablement el risc a exercir-la i a patir-la. De totes
maneres, no totes les persones que l’han patit tenen per què reproduir-la, i
això dependrà de la seva resiliència i dels suports educatius i psicològics
que hagin rebut al llarg de la vida.

• El reconeixement de drets i l’execució de drets per part de les dones:
els drets aconseguits per les dones en una societat i el grau en què es poden
exercir són elements que determinen les possibilitats de protegir-se més o
menys de la violència masclista. En aquest sentit, podem trobar-nos en
societats com la nostra, en què les dones tenen com a dret reconegut separar-
se o divorciar-se de les seves parelles, però que, en ocasions, es veuen
impedides a poder-ho fer per la necessitat de supervivència econòmica
pròpia i dels seus fills. Aquest impediment impossibilita poder-se protegir
adequadament de les situacions de violència masclista presents i futures.

• La polítiques familiars i laborals: absolutament relacionat amb la possi-
bilitat d’exercir els drets que estan reconeguts, existeix la configuració de
les diferents polítiques que condicionen el benestar i la qualitat de vida de
les dones. Entre aquestes cal destacar la política laboral i les polítiques
familiars que incideixen principalment en les possibilitats de conciliació
del temps de treball productiu, de treball reproductiu i de cura i temps
personal. Si bé és cert que les dones han assumit uns nous rols en les
nostres societats, bàsicament incorporant-se al mercat de treball d’una

Cal destacar que davant la
falta d’una política pública
compensatòria de la
desigualtat de gènere,
algunes dones opten per
renunciar a la maternitat fins
i tot en la vida en parella,
prioritzant el seu projecte
professional i personal.
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forma legalment reconeguda, també ho és que el buit de cures que ha
quedat a les llars no ha estat cobert ni pels homes ni per l’Estat. Això ha
tingut bàsicament dues conseqüències: les dones no s’han pogut incorporar
plenament en el mercat de treball (assumint jornades a temps parcial)
i/o han doblat la seva càrrega de treball (treball productiu i reproductiu).
Aquesta situació és desfavorable pel que fa a la violència masclista, ja que
converteix les dones en més dependents de les seves parelles. Per això és
tan important una política laboral i familiar que tingui en compte aquesta
realitat i compensi la desigualtat existent entre homes i dones. Aquesta han
de consistir en la gratuïtat i en un major nombre de serveis de conciliació
i cura, en permisos de maternitat més llargs, en horaris més flexibles en el
mercat de treball i en més ajuts econòmics per fills a càrrec.

• El grau de cultura patriarcal: el grau d’instauració en una societat d’unes
creences i idees íntimament relacionades amb la cultura patriarcal és un
element determinant de l’existència de situacions de violència masclista.
Quan més instaurat estigui el mite de l’amor romàntic, la importància de
comportaments diferenciats entre homes i dones i la divisió sexual del
treball o l’ideal de la maternitat és més fàcil que apareguin situacions de
violència masclista. Més enllà d’aquestes consideracions, cal apuntar que
la violència masclista, la individual i la col·lectiva, pot augmentar també
davant la seva evident pèrdua de poder i quan creix la resistència de les
dones davant la dominació i l’opressió. Les creences tradicionals i algunes
pràctiques ancestrals d’algunes societats poden estar relacionades amb el
control i la submissió de les dones, i la seva presència incrementa pràctiques
culturals que podem considerar violència masclista, com seria la mutilació
genital de les nenes.

• La participació social de les dones en la vida pública: en general, el grau
de presència de les dones en la vida pública, i per tant la seva presència en el
mercat laboral, en l’àmbit associatiu, en la vida política i en l’àmbit públic
també és un element determinant per a l’aparició de la violència masclista.
La presència de les dones en la vida pública i el grau de capacitat que tinguin
en la presa decisions en els diferents àmbits és determinant per a l’eradicació
i la disminució de la violència masclista, tant a nivell col·lectiu com a nivell
individual. Participar individualment en la vida pública permet ampliar el
capital social i també poder compartir situacions d’angoixa, de malestar i
d’abús que es poden viure en l’àmbit personal. La presència de dones en
diferents àmbits permet l’explicitació de quines són les seves necessitats i
els seus drets.

• La legislació i la política pública en relació amb la violència masclista:
el fet que existeixi una legislació que doni resposta al fenomen de la
violència masclista és de cabdal importància per prevenir i evitar situacions
d’aquest tipus. Cal una legislació que permeti un abordatge d’aquesta
problemàtica com una qüestió estructural de les nostres societats que cal
tractar transformant les relacions de gènere que la causen i actuant des d’un
punt de vista preventiu en diferents àmbits i que garanteixi una atenció a les
dones que la pateixen i possibiliti els recursos necessaris per a processos
de recuperació i apoderament, després que s’hagin viscut situacions de
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violència masclista. Una legislació que entengui la violència masclista com
una situació de delicte del qual són víctimes algunes dones i a la qual cal
donar resposta des del punt de vista de la seguretat individual i de la penalitat
no afavorirà una disminució de les situacions de violència masclista.

• La presència del moviment feminista: l’existència d’un moviment femi-
nista que reflexioni sobre la realitat de les dones en una societat; que en
reivindiqui els drets; que denunciï la falta de polítiques o de recursos o els
abusos comesos respecte de les dones; que qüestioni decisions governamen-
tals que afectin les dones; que potenciï la recerca i la investigació sobre tot
allò que té veure amb els drets de les dones i que desenvolupi pràctiques
transgressores i trencadores amb el constructe de gènere és determinant per
a l’avenç o el retrocés de la violència masclista. Ha estat principalment
aquest moviment el que ha treballat perquè avui fins i tot els governs públics
entenguin que la violència masclista és un problema social, a la vegada que
estructural.

Ca la Dona

Ca la Dona és un punt de referència per al moviment feminista a Catalunya i a la ciutat
de Barcelona. Es tracta d’un espai de trobada i relació entre dones on es comparteixen
experiències polítiques, de reflexió i producció de pensament. Va néixer l’any 1987
amb l’eclosió del moviment feminista després de quaranta anys de silenci forçat per
la dictadura franquista, i en formen part diverses associacions i grups relacionats amb
diferents aspectes dels drets de les dones. Us recomanem que visiteu la seva web:
www.caladona.org.

Al moviment feminista cal sumar-hi a un moviment d’homes que plantegen la
necessitat d’un nou model de masculinitat i que es mostren contraris al model
hegemònic de masculinitat vigent actualment: violent, agressiu, dominant... Així
mateix, defensen que els homes han d’ocupar l’espai emocional i de la cura dels
altres en situació d’igualtat amb les dones.

1.2.5 Indicadors de situacions de violència masclista

Com a integradors socials cal que conegueu diferents tipus d’indicadors que ens
poden donar una primera alerta que existeix una situació de violència masclista i
que ens permetran fer un primer diagnòstic sobre la possible existència d’aquestes
situacions.

En primer lloc, cal que conegueu possibles comportaments d’un home agressor
que exerceix violència masclista. El fet de poder-los identificar veient la relació
de parella o bé pel relat que facin les dones o els fills de les dones o altres
familiars sobre la relació us pot donar els primers senyals d’alerta de la possible
existència d’una situació de violència masclista. A la taula 1.1 es poden veure
els principals indicadors que en una relació de parella existeix una situació de
violència masclista, amb exemples de la conducta de l’agressor per cada un dels
indicadors.
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Taula 1.1. Indicadors d’una situació de violència masclista a partir del comportament de l’agressor

Indicador Alguns exemples del comportament de l’agressor

Elevat grau de control Demana explicacions sobre el que fa, on va, amb qui
està

Controla les seves trucades telefòniques

Nega la seva intimitat i privacitat

Controla la seva manera de vestir

Controla tota l’economia familiar

Controla els seus ingressos personals

Elevat grau d’intimidació Atemoreix amb mirades i gestos

Trenca objectes significatius per a ella

Maltracta els animals domèstics

Li aixeca la mà

Elevat grau de gelosia Acusa la dona d’anar o flirtejar amb altres homes

Li posa paranys per comprovar si l’enganya

Li diu que el seu únic interès és agradar o estar amb
altres homes

Aïllament de la dona Li prohibeix relacionar-se amb veïns, amics o
familiars

Li prohibeix treballar

Es mostra contrariat si fa determinades activitats i
n’hi prohibeix algunes

Considera que la relació és suficient per a la dona i
que no són necessàries altres relacions

Considera que no li dedica suficientment temps

Elevat grau d’actituds d’humiliació Ridiculitza el que pensa, el que fa i els seus desitjos

Li diu que és insuportable, pesada, lletja, que no hi
ha qui l’aguanti

No li reconeix cap aspecte positiu

Exagera els seus defectes

Es riu d’ella quan s’enfada

La compara amb altres dones, sempre de manera
despectiva

Flirteja o està amb altres dones davant d’ella

Es mostra seductor amb els altres, però té un
comportament desagradable amb ella

La menysprea davant d’altres persones

Li diu que ella sola, sense ell, és una inútil

No mostra mai desig per ella

Constant culpabilització La responsabilitza de tot allò que no funciona en la
relació

No acostuma a demanar perdó quan comet algun
error

L’acusa de posar-lo nerviós

L’acusa de no saber-lo comprendre i de veure el que
necessita
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Taula 1.1 (continuació)

Indicador Alguns exemples del comportament de l’agressor

L’acusa d’obstaculitzar els seus desitjos

La culpa de totes les coses negatives, incloent-hi la
seva feina o les seves relacions exteriors

Constant abús de poder Ell és qui estableix les regles de la relació

Els seus assumptes sempre són més importants i
prioritaris

Manté una doble moral: ell pot fer coses que ella no
pot fer

Li dóna ordres i la fa callar

Decideix sobre ella sense preguntar-li la seva opinió

L’obliga a tenir relacions sexuals encara que ella no
vulgui o és desconsiderat i violent quan en mantenen

Expressa que l’estima tant que només la vol per a ell

No es mostra afectuós ni obert al diàleg

No escolta mai les opinions ni les idees de la dona

S’enfada molt si no no s’està d’acord amb la seva
opinió

Constant joc emocional Assegura que tornarà a reproduir-se la situació,
després d’humiliar-la, cridar-li, pegar-la, amenaçar-la,
etc.

La deixa aïllada, plantada o la fa marxar d’un lloc
sense explicacions i l’endemà li diu que era una
broma, que ell és així

Li fa un regal o la convida a sopar o al cinema
després d’haver-la humiliat, cridat, pegat, amenaçat,
etc.

Li demana de mantenir relacions sexuals després
d’haver-la agredit, insultat, etc., com a forma de
reconciliació

Li demana que no el deixi després d’haver-la agredit,
insultat, etc., perquè la necessita per canviar

Si s’enfada, desapareix

Amenaça de deixar-la

Expressa que l’amor és plaer i sofriment a la vegada

És autocompassiu i se situa en la posició de víctima
fins i tot quan l’ha agredit

Pensament masclista Fa comentaris despectius sobre les dones

Pensa que les dones són inferiors als homes

S’enfada molt quan el menjar, la roba o les tasques
de la llar no s’han enllestit segons el seu criteri

L’acusa de ser mala mare

Elaboració pròpia

Més enllà dels indicadors relacionats amb el comportament de l’home agressor,
existeixen també indicadors relacionats amb l’àmbit de la salut física de la dona,
de la seva salut psíquica i de les seves relacions amb l’entorn que també us poden
ajudar a detectar que una dona està vivint una situació de violència masclista. Com
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En la secció “Annexos”
d’aquest apartat hi

trobareu un llistat detallat
dels indicadors més

freqüents relacionats amb
l’àmbit de la salut física de

la dona, de la seva salut
psíquica i de les seves

relacions amb l’entorn.

a professionals de la intervenció social cal que estiguem atents als comportaments
relacionals i a les actituds individuals per poder fer diagnòstics que s’aproximin a
la realitat.

1.2.6 Repercussions de la violència masclista i de gènere sobre les
dones i indicadors

La violència masclista té greus repercussions tant immediates com tardanes, i tant
de tipus físic, si s’han viscut situacions de violència física, com de tipus emocional
i psicològic. La violència de gènere arriba a destruir la dignitat de les dones i
representa la violació dels drets humans i les llibertats.

Tots els tipus de violència masclista, es donin en l’àmbit en què es donin, suposen
un dany emocional molt important per a les dones. En aquest apartat ens centrem
en la violència masclista que es dóna en l’àmbit de la parella i/o familiar, perquè
és la que ha estat més investigada i sobre la qual es té més informació.

Com a futurs integradors socials us trobareu davant moltes dones que pot ser que
hagin viscut situacions de violència masclista; conèixer les repercussions que pot
tenir per a elles i els danys que els suposa pot ajudar-vos a fer millors deteccions
i intervencions.

Les conseqüències més freqüents de la violència masclista contra les dones són:

• Por: la dona ha sofert amenaces contra ella i contra els seus fills i pot tenir
por de les represàlies o que la situació de violència es pugui tornar a produir.
La por pot actuar com un mecanisme que impedeixi denunciar o trobar el
camí de sortida a la situació de violència masclista.

• Trauma: les dones que han viscut situacions de violència masclista presen-
ten trastorn posttraumàtic, que es caracteritza per la reexperimentació del
succés viscut mitjançant somnis, records, flashbacks, etc.; l’intent d’evitar
els estímuls associats al trauma i un augment de la inquietud associada
al trauma es manifesta mitjançant l’insomni, la irritabilitat, la incapacitat
de concentrar-se, la hipervigilància, els sobresalts exagerats, etc. Aquesta
situació implica problemes per desenvolupar-se en la vida quotidiana i
laboral.

• Vergonya i frustració: la dona sent vergonya de viure aquesta situació, creu
que només li passa a ella i que ha fracassat en el seu projecte més important,
la parella i la família. A vegades, la vergonya té a veure amb el fet d’haver
suportat aquesta situació durant molt de temps i no haver-ne pogut sortir.

• Autoengany, rebuig i minimització: la víctima desenvolupa una fe respec-
te del maltractador, suposant que deixarà d’agredir-la. També en ocasions
rebutja o minimitza el perill que corre, i fins i tot de vegades justifica i
exculpa l’agressor. Això no deixen de ser mecanismes d’autoprotecció que
ajuden a reduir el seu nivell d’ansietat i de col·lapse emocional, però aquest
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fet augmenta el seu risc vital a mitjà i a llarg termini, perquè contribueix a
fer que la situació segueixi igual.

• Culpabilització: la dona assumeix la responsabilitat del que li passa i es
responsabilitza d’allò que l’agressor li retreu i li assenyala que no fa bé.
En ocasions, arriba a pensar que s’ho mereix. La necessitat de cuidar, de
ser bones mares i de mantenir unida la família, com a mandats socials de
l’ideal femení, actuen com a forces en el manteniment d’aquestes respostes.
A la vegada, la culpabilització actua com a mecanisme d’autoprotecció però
impedeix la protecció real de la situació, al mateix temps que evita que la
dona pugui trobar un camí de sortida al maltractament.

• La indefensió apresa: és la sensació de la dona de no tenir capacitat de
control davant la violència de la seva parella. El fet que les respostes
violentes apareguin de manera aleatòria fa que acabi pensant que no hi pot
fer res, amb la qual cosa apareix una sensació de desesperança, de submissió
i de passivitat que dificulten el procés de presa de decisions.

La indefensió apresa s’imposa en
situacions de violència masclista.

:::

Teoria del cicle de la violència

Cal que conegueu la teoria del cicle de la violència, formulada per Leonor Walker el 1979 al
seu llibre The Battered Women. La culpabilització, la minimització i l’autoengany respecte
dels maltractaments rebuts i, per tant, les dificultats que té la dona per sortir de la situació
de maltractament s’explica també per l’existència d’un cicle de violència que té tres fases:

• Fase d’acumulació de tensió: es caracteritza per agressions de “baixa intensitat” que aniran
augmentant sense motiu comprensible i sense que la dona trobi la manera de controlar-ho.
La dona intenta controlar aquesta situació fent tot el possible perquè ell no descarregui la
seva tensió de forma violenta contra ella.

• Fase d’explosió violenta: es produeix una descàrrega incontrolada d’atacs i amenaces que
fan que tingui lloc un incident agut d’agressió.

• Fase de lluna de mel: es produeix una desaparició de la violència i la tensió, i l’agressor
mostra penediment pel que ha passat mitjançant un comportament amorós i amable. Utilitza
la manipulació afectiva perquè la dona no l’abandoni, argumentant un penediment amb
promeses de canvi, regals, etc., que pot semblar sincer. Sobre la dona això últim actua com
a element de reforç en el manteniment de la situació, ja que l’home li fa creure que realment
ell canviarà, alhora que l’involucra en l’acte abusiu, fent que ella també se senti culpable de
l’incident.

• Debilitament de l’autoestima i deteriorament de la personalitat: en
moltes ocasions, el menyspreu, la crítica i la desvaloració que ha suposat
el maltractament acaba convertint-se en una desvaloració personal interior.
La dona comença a adaptar la seva autoimatge a allò que expressa el
maltractador, i això contribueix a fer que ella mateixa arribi a autoinculpar-
se per les agressions i a compartir el menyspreu de l’agressor per ella
mateixa. També acostuma a produir-se el naixement d’una incapacitat per
prendre decisions, fet que dóna lloc a una major impossibilitat perquè la
dona pugui sortir de la situació de violència masclista en la qual es veu
immersa.
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• Aïllament social: si el maltractament que rep inclou el control dels seus
moviments i les seves relacions, i a això li sumem el debilitament de
l’autoestima, apareix el maltractament, que inclou la pèrdua de relacions
socials.

• Avortaments, malformacions de fetus i riscos per a la salut de la mare:
diversos investigadors assenyalen que el percentatge de dones que són
maltractades durant els seus embarassos és alt, i això pot tenir repercussions
molt clares sobre la seva salut i sobre la formació i la supervivència del fetus.

• Danys causats sobre els fills: més enllà de les seqüeles que deixa la
violència masclista sobre les dones, cal avaluar quines conseqüències té per
als seus fills i per a l’entorn familiar en general. La violència masclista pot
suposar un dany psicològic per als fills que han viscut amb l’agressor i que
l’han rebut o presenciat. La vivència d’aquesta violència pot suposar un risc
d’alteració del desenvolupament integral (retards maduratius, problemes
emocionals i problemes de conducta) i un dany per l’aprenentatge de la
violència i l’aparició que pot tenir en relacions futures, ja sigui en el lloc
de víctima o en el d’agressor. L’estat físic i emocional de les dones,
danyat per la situació de violència, dificulta poder atendre adequadament
les necessitats dels seus fills.

• Danys físics: les repercussions del maltractament també poden ser físiques,
com per exemple embarassos no desitjats, transmissió de malalties sexuals,
etc., a causa de l’abús sexual o d’altres danys físics com ara ferides, fractures
i un llarg etcètera si el maltractament ha estat físic.

Síndrome de la dona maltractada

Aquesta síndrome presentada per Leonor Walker (1984) identifica una sèrie de símptomes
que apareixen freqüentment en aquelles dones que han passat per aquesta experiència.
La víctima experimenta un complex primari de símptomes traumàtics: hipervigilància,
reexperimentació del trauma, ansietat, records recurrents i intrusius i debilitament
emocional. La seva autoestima es veu tan danyada que pot arribar a aparèixer una actitud
d’indefensió apresa. A més a més, la dona experimentarà també un complex secundari de
símptomes, caracteritzats per una idealització del maltractador i la fantasia que canviarà
d’actitud i que deixarà d’agredir-la, de manera que minimitza el perill que corre.

1.2.7 Els col·lectius de dones més vulnerables i la violència masclista

La violència masclista és un fenomen de les nostres societats que travessa classes
socials i edats; per tant, és difícil determinar quins són els grups socials o els
moments a la vida en què és més possible que es visqui aquesta situació. Com
heu anat veient al llarg d’aquesta unitat, totes les dones estan exposades a aquesta
violència amb major o menor intensitat i en diferents àmbits de la seva vida. I
ens atreviríem a afirmar que totes les dones han viscut, viuen o viuran intents de
violència masclista a diferents nivells.

• Dones d’origen immigrant: el fet de ser dona d’origen immigrant pot ser
un factor de vulnerabilitat davant la violència de gènere. Diversos són els
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factors que expliquen que siguin més vulnerables. En primer lloc, l’augment
de les tensions i de dificultats de la vida personal i familiar que pot suposar
el fet migratori sumat a una major dependència del marit a causa d’una falta
d’entorn familiar i social, que augmenta la vulnerabilitat davant l’aparició
de la violència masclista. En segon lloc, el fet que la legalitat d’estar en
un país depengui en molts casos del matrimoni també fa augmentar les
possibilitats de no poder-se protegir de la violència masclista. I finalment,
el desconeixement de l’idioma i/o de la xarxa d’atenció a situacions de
violència masclista les col·loca encara més en un lloc de vulnerabilitat.

• Dones en situació d’exclusió social: les situacions d’exclusió social entesa
com la desvinculació de les persones de l’àmbit productiu i laboral, com la
pèrdua de drets bàsics com a ciutadà i la no-participació en l’àmbit públic
i la pèrdua de lligams amb una xarxa social, vulnerabilitza les dones que
la pateixen i les deixa amb una major situació de desprotecció davant la
violència masclista. Al mateix temps, la variable “dona” també augmenta
les possibilitats que apareguin situacions d’exclusió social a causa d’una
manca de polítiques compensadores de la desigualtat de gènere.

• Dones amb diversitat funcional: el fet de ser una dona que es troba en
una situació de diversitat funcional a causa d’una malaltia, d’un accident o
del mateix procés natural d’envelliment també genera una major possibilitat
que aquestes dones puguin patir situacions de violència masclista. Diversos
són els factors explicatius de la major vulnerabilitat en què queden situades
aquestes dones. En primer lloc, la discriminació de drets que pateixen a
causa d’una falta de polítiques públiques que siguin compensatòries davant
la seva realitat i les funcions que poden exercir en comparació amb altres
persones. En segon lloc, la mirada social fòbica i la desvaloració social
que pateixen les situa, encara més, en un lloc de major vulnerabilitat.
Pel fet de ser dones s’incrementa aquesta desvaloració, perquè socialment
es considera que no estan o no poden fer front al paper tradicionalment
assignats a la condició de dona. En tercer lloc, el fet de considerar que
aquestes persones tenen una falta de poder per defensar els seus drets i el fet
de percebre’s un risc més baix a l’hora de ser descobert com a agressor
incrementa les possibilitats que es produeixi violència contra elles. En
quart lloc, la consideració social, més o menys inconscient, que la vida
d’aquella persona val menys disminueix el possible sentiment de culpa de
l’agressor. En cinquè lloc, i bàsicament en l’àmbit residencial, la falta de
recursos d’atenció, la falta de capacitat de decisió en la vida del centre i
la desigualtat de poder que s’hi inscriu entre treballadors i persones amb
discapacitat també vulnerabilitza les persones davant la violència i en el fet
de rebre-la.

• Dones que exerceixen com a treballadores sexuals: la falta d’un marc
legal que reconegui els drets laborals de les treballadores sexuals les
converteix en un col·lectiu molt més vulnerable a la violència. La manca
de legalització del seu treball augmenta les possibilitats que els homes,

En la unitat “Marc de la
intervenció social” es fa
una definició i una
caracterització del
concepte d’exclusió social.

Si voleu revisar i
aprofundir en el concepte
de diversitat funcional
podeu revisar la unitat
“Necessitats de les
persones en situació de
discapacitat, malaltia
mental,
drogodependència o
altres addiccions”.
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Podeu consultar la web de
l’associació Genera, que
defensa els drets de les

treballadores sexuals:
www.genera.org.es.

en diferents graus, puguin cometre abusos de diferents tipus respecte del
seu treball i dels seus cossos. D’una banda, aquest buit legal genera la
possibilitat que existeixin proxenetes que controlen el treball, l’economia
i els cossos de les dones que es dediquen al treball sexual. De l’altra,
permet que els clients també en puguin abusar. A més de tot això, volem
afegir que dins el pensament i en el marc del moviment feminista hi ha un
debat molt profund respecte de si la prostitució és una forma de violència
contra les dones o si s’ha de considerar un treball més i que, per tant, és
necessari regularitzar-lo per garantir els drets laborals i de salut de les dones
que l’exerceixen. Una part del feminisme considera la prostitució com una
forma d’agressió a les dones i creu que cal combatre la prostitució forçada
i que la regulació d’aquest negoci ajuda a legitimar una forma de violència
contra les dones. Una altra part del feminisme pensa que la prostitució ha de
ser una opció laboral lliure i creu que cal acabar amb la prostitució forçada,
però que és necessari regularitzar el treball sexual. A pesar d’aquest intens
debat, tots els grups feministes i associacions estan d’acord que s’elaborin
lleis que no criminalitzin, marginin i estigmatitzin les treballadores sexuals
i que ajudin a defensar els seus drets.

1.3 La gent gran i el maltractament

Per poder entendre la violència i els maltractaments cap a les persones grans és
molt important entendre el context social i cultural en què es produeixen. Durant
la segona meitat del segle XX ha tingut lloc un important augment demogràfic
de la gent gran gràcies als avançaments en el món científic, tecnològic i mèdic. A
més a més, es preveu que aquest envelliment progressiu de la població continuï
succeint. Les persones més grans de 60 anys passaran de 600 milions a gairebé
2.000 milions l’any 2050. Tanmateix, aquest increment serà més pronunciat als
països en desenvolupament, on s’espera que la població anciana es quadrupliqui
en els pròxims cinquanta anys.

A més a més, a aquest canvi demogràfic cal sumar-hi una important transformació
en l’estructura i la funció de la família, que havia estat la institució encarregada
tradicionalment de tenir cura de les persones grans.

El principal canvi ha estat la incorporació de la dona al mercat laboral, un mercat
que col·loca una part de la població, i en especial les dones, en una situació de
precarització de les seves vides. Aquesta incorporació a l’àmbit laboral ha suposat
un buit de cures a les llars que no ha estat substituït per unes polítiques rellevants
i suficients d’atenció a la gent gran i a la dependència. Altres canvis que han
accentuat que les persones grans necessitin avui altres formes de cura que no
depenguin de la família ha estat el procés de nuclearització que han viscut les
llars. Això ha donat lloc al fet que cada dia siguin més les persones grans que
viuen soles.
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Tot plegat deixa un buit important respecte de qui té l’obligació d’atendre les
necessitats de les persones grans, com ho ha de fer i quins són els mitjans més
adequats per fer-ho. Les dones, a més a més, han estat les que han acabat
sobrecarregant-se de feina, responsabilitzant-se de les tasques fora de la llar i de
la cura de les persones grans i en situació de dependència.

També cal ressaltar que l’allargament de la vida sovint va acompanyat d’un major
desgast físic i psíquic de les persones, la qual cosa deriva cap a un major nivell de
dependència i vulnerabilitat a mesura que passen els anys, i això provoca que les
necessitats de cura augmentin encara més.

Finalment, la urbanització de les nostres societats i l’extensió del capitalisme en
busca del màxim benefici i d’una major productivitat ha relegat a un segon pla
aquells grups de persones que són econòmicament improductives, considerant-
les desproveïdes de valor i una càrrega tant per a la família com per a la societat.
D’aquesta manera, ha aparegut el fenomen de l’edatisme.

L’edatisme és l’atribució d’estereotips i el manteniment d’actituds de
valoració negativa vers una persona únicament pel fet de ser gran. Aquest
fenomen no és substancialment diferent d’altres formes de discriminació,
com poden ser la xenofòbia, el masclisme o el racisme, i és en aquest sentit
que és necessari fer-hi front en els diferents àmbits de la societat.

Els mites i els estereotips difosos sobre la vellesa provoquen l’aparició d’actituds
negatives i afavoreixen la infravaloració, tant per part de la societat com per part de
la mateixa gent gran. És així com les persones grans poden acabar desenvolupant
un sentiment d’inutilitat i de nosa que tingui conseqüències sobre la seva salut
física i psíquica. Alguns dels principals estereotips respecte de les persones grans
són que suposen una càrrega, que són dependents, improductives i amb un alt grau
de passivitat i de tristesa.

Tanmateix, és en aquest context i sota aquesta imatge de l’envelliment que sorgeix
la realitat del maltractament a la gent gran. Es tracta d’una realitat poc reconeguda
i molt oculta socialment, però que comença a aflorar amb tota la seva càrrega
dramàtica i quotidiana. Els maltractaments que les persones grans pateixen per
part dels seus cuidadors, familiars, institucions i d’altres indiquen la necessitat
d’engegar polítiques de prevenció i atenció davant aquestes situacions.

1.3.1 Conceptualització

Per poder fer una adequada definició de qui és la gent gran cal adonar-se que no
és un grup homogeni. En general, podem dir que dels 65 als 75 anys es gaudeix
d’autonomia econòmica i personal i, per tant, la vellesa no és una etapa de la
vida que vagi directament associada a una situació de dependència, encara que
n’augmenten les possibilitats.
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Considerem que les persones grans són aquelles que tenen més de 65 anys,
i considerem que es troben en una situació de dependència quan per raons
lligades a la manca o pèrdua de la capacitat física, psíquica o intel·lectual
tenen necessitat d’una assistència o ajut important per a la realització de les
activitats de la vida diària.

Respecte dels maltractaments a la gent gran, se n’han fet diverses definicions, de
les quals volem destacar les següents:

• “Qualsevol acte o omissió que generi un dany, intencionat o no; que es
produeixi en el medi familiar, comunitari o institucional; que vulneri o faci
perillar la integritat física o psíquica, el principi d’autonomia o la resta dels
drets fonamentals de l’individu, i que es pugui constatar de manera objectiva
o percebre de manera subjectiva independentment de la intencionalitat o no
de l’entorn en què es produeixi” (Declaració d’Almería, 1995. I Conferencia
Nacional de Consenso sobre el Anciano Maltratado: http://goo.gl/uLwlvv).

• “Acció única o repetida, o la manca d’una resposta adequada, que es
produeix en qualsevol relació en què hi hagi una expectativa de confiança
i que provoca danys o angoixa a una persona gran” (OMS, Universitat de
Toronto i de Ryerson, INPEA; Declaració de Toronto per la prevenció global
del maltractament a les persones grans, 2002: http://goo.gl/Pm9QUN).

• L’Action on Elder Abuse (http://www.elderabuse.org.uk/) del Regne Unit
defineix el maltractament a la persona gran com “un acte, únic o reiterat, o
omissió que causa dany o aflicció a una persona gran i es produeix en el si
de qualsevol relació on existeixi una expectativa de confiança”.

Considerem el maltractament a la gent gran com qualsevol acció o omissió
que produeix dany i que vulnera el respecte a la dignitat i a l’exercici dels
drets de la persona gran. Pot realitzar-se de manera intencionada, com també
pot ocórrer per desconeixement de manera no intencionada. Aquest pot
succeir en el medi familiar, comunitari o institucional.

1.3.2 Tipus de maltractaments a la gent gran

El tipus de maltractament cap a la gent gran no difereix gaire dels tipus de
maltractament que es defineixen en el cas de la infància i les dones. Però per
les condicions físiques, de vida i socials de la gent gran destaca un tipus d’abús,
menys existent en els altres dos grups col·lectius, que és l’abús econòmic.

Els diferents tipus de maltractament són:

• Maltractament físic: es produeix quan hi ha ús de la força física que
provoca una injúria, ferides, dolor, lesions corporals o una discapacitat
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a una persona gran. Exemples de maltractament a la gent gran d’aquest
tipus serien: lligar de forma innecessària o sense mides de subjecció
recomanades, l’ús de fàrmacs sense control mèdic (sedació no justificada),
l’alimentació forçada o els càstigs físics.

• Abús econòmic i material: es produeix quan s’impedeix l’ús i el control
dels diners per part de la persona gran, es fa un xantatge emocional per
aconseguir diners o es porta a terme qualsevol acte il·legal i inadequat per
aconseguir diners i béns de la persona gran. Exemples d’abús econòmic
serien: negar a la persona gran l’habitatge, ocultar els béns materials, fer un
robatori de pensions o diners, fer mal ús o abús dels diners i coartar la gent
gran perquè firmi contractes o assigni poders notarials, compri béns o faci
canvis en el seu testament.

• Maltractament psicològic: es defineix com l’acció d’infligir pena, dolor,
estrès o angoixa a través d’accions expresses, verbals o no, a una persona
gran. Exemples d’abús psicològic són: la censura, l’assetjament o la intimi-
dació verbal, amenaces d’abandonament i institucionalització, amenaces de
càstig, la infantilització de la gent gran, aïllar la persona gran de la família,
els amics o les activitats, i la falta d’intimitat.

• Abús sexual: es defineix com el contacte sexual no consentit de qualsevol
tipus amb una persona gran.

• Abandonament o negligència: es defineix com el rebuig, la desatenció o
el fracàs de complir qualsevol part de les obligacions o les responsabilitats
per part de la persona que cuida. L’abandonament pot ser actiu o passiu,
i intencional o no intencional. El fet de forçar un ingrés residencial sense
el seu consentiment es podria arribar a considerar part d’aquest tipus de
maltractament. La negligència pot ser física o psicològica. Exemples
del primer cas serien: la no-aplicació de cures sanitàries, l’administració
incorrecta de la medicació, la no-administració de menjars i hidratació
necessària, la falta d’higiene, no proporcionar ajudes físiques que necessita
o les mesures de seguretat. Exemples de negligència psicològica serien:
deixar la persona gran durant períodes llargs de temps sola, ignorar-la o no
proporcionar-li la informació que necessita.

Totes les formes de maltractament connoten una vulneració dels drets molt
importants, com per exemple la pèrdua de dret a la intimitat, a la privacitat, a
les pertinences, la falta de consideració als seus desitjos, etc.

Com a integradors socials que podreu treballar en serveis i recursos que atenen
les persones grans és molt important que conegueu aquells indicadors que ens
assenyalen que pot existir una situació de maltractament, per acció o omissió, ja
sigui en l’àmbit familiar o institucional. Existeixen diferents indicadors segons
cada tipus de maltractament i alguns d’específics per l’àmbit residencial que ens
alerten que en una determinada institució es poden donar aquestes situacions.

En la secció “Annexos”
d’aquest apartat hi
trobareu un llistat detallat
dels indicadors més
freqüents de
maltractament a la gent
gran.
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1.3.3 Àmbits de maltractament a la gent gran

Si bé és en les llars i en l’àmbit familiar on es produeixen la majoria de
maltractaments, també, cal que està molt atents en l’àmbit institucional o en
l’àmbit del serveis que atenen les persones grans com són els centres de dia o
les residències. Passem, ara, a definir-los:

• Maltractament en l’àmbit domèstic i familiar: maltractament dut a terme
per les persones que viuen en el mateix domicili o que hi tenen una relació
quotidiana de confiança i/o familiaritat. Els maltractaments en el domicili
el solen dur a terme els fills, i més rarament els cònjuges i altres familiars.
No obstant això, els maltractaments també poden ser de veïns o d’altres
coneguts.

• Maltractament en l’àmbit institucional: és tota acció o omissió relativa a
una persona resident en una institució que causa perjudici o que la priva de
la seva autonomia. La vulnerabilitat de persones grans que viuen en centres
residencials augmenta quan es troben en una situació de dependència física,
cognitiva i psíquica. En el marc de les institucions existeixen diferents
factors que poden contribuir al bon tracte i a la prevenció dels maltrac-
taments institucionals, entre els quals hi trobem: l’acompliment de les
normatives; la ràtio de les diferents categories professionals per garantir una
atenció de qualitat, les condicions laborals i la formació dels treballadors;
les condicions d’habitabilitat i la ubicació dels centres; l’atenció de les
necessitats físiques, socials i psicològiques de les persones en la seva
globalitat; la coordinació, l’organització i la supervisió de l’atenció, i la
quantitat i qualitat dels recursos.

• Maltractament estructural: es produeix per una falta de polítiques socials
i de salut adequades; per un sistema de seguretat social i de pensions
insuficient, sobretot amb les dones; per un mal exercici i l’incompliment
de les lleis existents i per la presència de normes socials, comunitàries i
culturals que desvaloren la imatge de l’adult gran, que causen perjudici
a la seva persona i que s’expressen socialment com a discriminació i
estigmatització.

1.3.4 Factors de risc

Són diversos els factors de risc que poden donar lloc a situacions de maltractament
de la gent gran. Els factors poden està relacionats amb les condicions de la mateixa
persona, amb la persona cuidadora i amb el context social en general.

• Els factors de risc relacionats amb la persona gran estan lligats, principal-
ment, al seu estat de salut. Un estat de salut deficient, ja sigui físic, psíquic
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o cognitiu, que tingui com conseqüència un major grau de dependència de
la persona gran a l’hora de dur a terme les activitats més bàsiques de la
vida diària, col·loca la persona en un lloc de considerable vulnerabilitat que
deixa més espai a possibles abusos de poder o al maltractament. Una altra
variable clau per analitzar les possibilitats de risc de maltractament és el
grau d’aïllament social de la persona gran i, per tant, les possibilitats de
contacte fora de l’àmbit familiar. Per tant, el contacte amb professionals o
amb persones conegudes, com els amics i veïns, són importants elements
de protecció per a una persona gran. La variable econòmica també pot ser
determinant en les possibilitats d’existència de situacions d’abús o violència:
el fet que la persona gran tingui estalvis o alguns béns i propietats la pot
col·locar en un lloc de vulnerabilitat, a la vegada que una dependència
econòmica de la persona gran respecte de la persona cuidadora o de la
seva família també es pot convertir en un important factor de risc. A
la vegada, la por que pot sentir la persona gran pot tenir un paper molt
desfavorable. La por del què diran o de represàlies, la por que la situació
pugui empitjorar, la por d’anar a una residència i perdre casa seva o la por
de perdre el contacte amb els néts són exemples de factors que aturen la
denúncia del maltractament. Finalment, la inconsciència del maltractament,
la creença de viure una situació merescuda o la vergonya i el sentiment de
culpa respecte de l’actuació dels seus fills, si és el cas, també expliquen que
els maltractaments es puguin continuar reproduint.

• Els factors de risc relacionats amb la persona cuidadora són també molt
diversos. La capacitat de tenir cura de les persones grans depèn d’elements
tan fonamentals com l’existència d’una sobrecàrrega física o emocional per
a la persona cuidadora, la capacitat de suportar emocionalment les cures, les
habilitats necessàries per desenvolupar les cures que requereix la persona
gran, o el grau de comprensió de la malaltia o de la situació de dependència.
També l’aïllament social o el grau de suport per part d’altres persones, o
fins i tot per part de l’Administració, a la persona cuidadora, determina que
es pugui produir una situació de risc social o no. A la vegada, tant l’estat de
salut física com psíquica de la persona cuidadora com la seva relació amb
substàncies addictives seran factors condicionants. Finalment, la trajectòria
de la relació entre la persona cuidadora i la persona gran també marcarà la
possible presència o no d’una situació de maltractament.

• Els factors de risc relacionats amb l’entorn social tenen a veure bàsica-
ment amb la construcció social compartida que hi ha respecte de la vida i
la funció de les persones grans. El fenomen de l’edatisme, que implica una
sèrie d’idees que giren entorn de la falta de vàlua i servei de la gent gran,
ens explica aquesta realitat. La política pública de protecció, de prevenció i
d’atenció de les persones grans que han patit violència és, una vegada més,
determinant.

Diferents investigacions demostren que el 80% dels maltractaments que es produ-
eixen contra les persones grans són contra les dones. Per tant, volem apuntar que
tot i que no hi ha estudis importants sobre violència masclista i violència contra la
gent gran, és una línia d’anàlisi molt interessant per entendre aquestes relacions.
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Així mateix, més del 50% dels casos de maltractaments són infligits pels fills. Els
estudis també demostren que el maltractament que més preval és la negligència
física, seguida pel maltractament psicològic, l’abús econòmic i l’abús físic. La
presència d’un maltractament no exclou l’existència d’un altre tipus.

1.3.5 Repercussions de les situacions de maltractament per a la gent
gran

La situació de maltractament envers la gent gran té conseqüències similars a
les que té el maltractament envers altres grups socials. A més a més, aquestes
repercussions no fan més que accentuar una major posició de debilitat de la
persona afectada, que deixa oberta la possibilitat que es puguin reproduir, amb
més facilitat, situacions de violència. Exemples d’això serien l’empitjorament de
l’estat de salut físic o psíquic, o un major aïllament social. Passem ara a destacar
algunes de les repercussions més rellevants:

• Repercussions físiques: les situacions de maltractament físic, abús sexual
i negligència poden donar lloc a conseqüències de tipus físic, com la
desnutrició, la deshidratació, les fractures, els blaus, els hematomes... En
general, els maltractaments augmenten la morbilitat, al mateix temps que
redueixen l’esperança de vida i augmenten les possibilitats de mortalitat i
la utilització i un augment freqüent d’hospitalitzacions.

• Trastorns psicològics: qualsevol tipus de maltractament dóna lloc a re-
percussions de tipus psicològic, com l’ansietat, la depressió, la manca
d’autoestima, la irritabilitat o fins i tot els intents de suïcidi. Aquests
trastorns acostumen a produir disfuncions físiques en diverses zones de
l’organisme de la persona, provocant-li marejos i mal de cap o bé trastorns
de l’alimentació.

• Repercussions socials: les situacions de maltractament deixen les persones
grans en una situació d’aïllament social.

• Vulneració de drets: els maltractaments signifiquen una absoluta vulnera-
ció dels drets de les persones grans (dret a la dignitat, dret a l’autonomia,
dret a la presa de decisions i a ser respectats els desitjos, dret al benestar i
un llarg etcètera).
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2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits
a la infància i l’adolescència, les dones i la gent gran en situació de
risc social o que viuen o han viscut situacions de violència masclista

La intervenció social i educativa actual pel que fa als tres col·lectius més vulnera-
bles en el si familiar està condicionada per les creences i les visions socials que
se’n tenen, per les formes d’intervenció que hi ha hagut al llarg de la història i pels
actors que hi intervenen, és a dir, la intervenció queda condicionada pel fet de si
és duta a terme per l’Administració, les entitats socials o les empreses.

La intervenció social i educativa respecte a la infància i l’adolescència té com
a objectiu compensar les deficiències que viuen els menors a les llars per evitar
que apareguin situacions de risc o bé per pal·liar-les. A la vegada, la intervenció
social amb aquest col·lectiu pretén protegir el menor que està en situacions d’alt
risc social o de maltractament. En cas necessari, se’l separarà de la seva família
d’origen i se li donaran alternatives de futur que en garanteixin la protecció. En
totes dues situacions, els professionals sempre hi intervindran buscant col·laborar
amb els adults responsables d’aquests infants i adolescents per mirar de canviar
actituds, formes de relació i situacions personals que provoquen o poden provocar
la desprotecció.

En canvi, pel que fa referència a la intervenció en el cas de les dones que pateixen
situacions de violència masclista o que l’han patida o en el cas de la gent gran,
els professionals interactuaran principalment amb les mateixes persones afectades.
En el cas de les dones maltractades, la intervenció anirà des de l’assessorament
sobre els seus drets fins a la intervenció directa per protegir-les de la violència
i facilitar-los la recuperació després del dolor viscut. En el cas de la gent gran
exposada a la violència, la lògica de la intervenció serà la mateixa, però l’absència
de legislació en aquest camp i la falta de serveis específics fan que avui encara hi
hagi greus mancances per garantir-ne l’eficàcia. La prevenció de la violència pel
que fa a tots tres col·lectius és també feina de la intervenció social i educativa.

Com a integradors socials, heu de saber com ha estat la intervenció en allò que
afecta aquests col·lectius al llarg de la història i també com és avui dia: els models
d’atenció existents, i la legislació i aquells serveis, programes i organitzacions que
han desenvolupat la seva actuació amb l’objectiu de prevenir, combatre i intervenir
en situacions de risc social, violència i/o maltractament.

2.1 La infància i l’adolescència en situació de risc social

Les concepcions actuals sobre infància i adolescència i la necessitat de la seva
protecció són força recents. No va ser fins al 1989 quan va aparèixer la Convenció
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Il·lustració i progrés

La Il·lustració va ser un
moviment intel·lectual històric

francès que va inspirar els ideals
de la Revolució Francesa i que

reclamava la importància del
progrés, la llibertat i la justícia

després d’un llarg període
històric de tirania, irracionalitat i

tradició.

Nuclearització familiar

El procés de nuclearització de la
família significa el pas d’una llar
formada per una família extensa

(mare, pare, avis, fills, oncles,
cosins, etc.) a una família

nuclear formada, en aquell
moment, per pare, mare i fills.

dels drets de l’infant de les Nacions Unides. Els valors associats a la infància i
a l’adolescència són fruit d’importants modificacions de l’estructura social, com
són la industrialització, la urbanització i la tecnificació d’una societat, o de canvis
culturals molt profunds. L’actual sistema de protecció als menors és fruit d’un
llarg recorregut legislatiu que, a poc a poc, ha anat prioritzant la importància
de resoldre les problemàtiques familiars per evitar la institucionalització dels
menors i les intervencions individualitzades en cada cas. Tot i els avenços,
queda una important feina per fer en l’àmbit de protecció dels menors que
garanteixi la protecció social als membres adults de les famílies per poder protegir
adequadament els més petits.

2.1.1 Breu història sobre el sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència

Les nocions de la infància i l’adolescència com a etapes diferents de l’edat adulta
són una concepció força nova en el temps històric. A Europa va ser a finals del
segle XVIII i durant el segle XIX quan va començar a canviar la concepció de
la infància. Els ideals de la Il·lustració i els canvis que van suposar la Revolució
Francesa i la revolució industrial van iniciar importants canvis socials, culturals i
econòmics que van transformar la idea d’infància. Tot i això, no va ser fins a mitjan
segle XX quan es va reconèixer que la infància i l’adolescència han de tenir els
seus propis drets.

Abans del segle XVIII es considerava la infància mà d’obra absolutament necessà-
ria per treballar, normalment al camp, i com a persones que a mesura que s’anessin
fent grans haurien d’assegurar les cures dels més grans. Per tant, els infants eren
representats com a propietat de la família i/o la comunitat, i això donava lloc a
considerar-los subjectes de poca importància social, tot i que ja en el segle XVI,
entre l’aristocràcia i els grups socials instruïts s’observava una atenció concreta a
l’infant que el separava del món adult (roba infantil, joguines, etc.).

La necessitat d’escolaritzar els infants per aconseguir tenir persones formades per
a una nova societat més industrialitzada i tecnificada serà un dels elements
que produirà els principals canvis en relació amb la concepció de la infància. En
aquest punt és important ressaltar que aquest canvi es produirà bàsicament en la
classe social burgesa, una classe social emergent en aquell moment que suposava
el naixement d’un nou model familiar caracteritzat per un procés de nuclearització
i una separació molt clara de rols entre homes i dones. Els homes passaven a
ser els proveïdors econòmics de la família i, junt amb això, passaven a ser-ne la
màxima autoritat, i les dones esdevenien les responsables de l’àmbit privat i de la
maternitat, prenent un paper molt important com a transmissores dels valors de la
classe burgesa.
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Els fills de la classe social burgesa ja no eren mà d’obra per avui, sinó
els propietaris i tècnics de l’endemà. La formació apareixia així com una
eina imprescindible per assegurar-ho. Contràriament, els infants de classes
treballadores viurien situacions molt dures de treball i d’explotació, no tan
sols al camp, sinó també a les fàbriques.

Durant el segle XIX el treball infantil a
les fàbriques era una realitat.

Al costat d’aquesta transformació de classe, un nou pensament intel·lectual i social
començava a valorar i a donar una nova dimensió a la infància. Jean-Jacques
Rousseau, pensador il·lustrat, publicava el 1762 la seva obra Émile, en la qual
associava l’infant amb la bondat i la innocència. El respecte a aquests valors
condicionarien la vida de l’adult.

Però des de finals del segle XVII fins a finals del segle XIX s’anirien generalitzant
la creació d’hospicis, cases d’expòsits i cases de la misericòrdia per a la recollida
de nens abandonats que, en moltes ocasions, convivien amb els adults. L’aglome-
ració, un règim de disciplina i de treball i unes molt males condicions de vida eren
la realitat d’aquests centres. En aquell moment s’imposava un model d’atenció
amb un caràcter caritatiu a la vegada que repressiu.

Va ser a finals del segle XIX quan a Europa i també a l’Estat espanyol va sorgir
tota una legislació i una onada de beneficència ciutadana que pretenia perseguir
l’explotació laboral infantil i els progenitors que la permetien; que volia donar
resposta a la infància marginada, abandonada i vagabunda; que pretenia posar fi a
l’infanticidi i que volia separar els infants que havien comès delictes de les presons
d’adults. Una nova sensibilitat en relació amb la infància s’anava despertant, i
sota aquest clima social, de forma puntual i com a iniciatives benèfiques, sorgien
institucions dedicades a la custòdia, la protecció i la reeducació dels menors
considerats dissocials.

Amb l’entrada al segle XX, l’escolarització dels menors s’anava estenent, encara
que no s’havia eradicat en absolut el treball infantil, a la vegada que l’Estat
començava a dictar lleis i normes que li atorgaven un nou paper com a regulador
de les activitats socials i econòmiques i com a protector dels membres més dèbils
de la societat.

Noruega va ser el país pioner en la creació d’un sistema de protecció a la infància
més modern, seguit d’Holanda, Alemanya, Anglaterra, França i Bèlgica.

’Oliver Twist’, de Charles
Dickens

Per comprendre quina era la
situació dels menors de classe
treballadora al segle XIX, en
plena revolució industrial i
procés d’urbanització, us
recomanem que llegiu l’obra
Oliver Twist, escrita per Charles
Dickens entre 1837 i 1839, o que
visioneu la versió
cinematogràfica de 1933 dirigida
per William J. Cowen
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’Los chicos del coro’

Per poder fer-se una idea de com
eren els centres reformatoris que
van existir al llarg del segle XX
us recomanem que visioneu la
pel·lícula Los chicos del coro

(2004), del director Christophe
Barratier, que transcorre a

França i que ens mostra diferents
perspectives que s’anaven

discutint sobre com intervenir
amb la infància.

El 1904 es va promulgar a l’Estat espanyol la primera Llei de protecció de
la infància (coneguda com Llei Tolosa Latour), encara que es va aplicar
quatre anys més tard. La llei pretenia la protecció física i moral dels
menors de deu anys i tenia com a principals preocupacions la regulació
de la lactància mercenària i la higiene com a elements bàsics per evitar
la mortalitat infantil, la protecció de la dona embarassada, la inspecció
dels centres que acollien menors, l’acolliment dels nens abandonats, la
primera infància, la correcció paternal i la correcció dels menors anomenats
“anormals”. Fruit d’aquesta llei van aparèixer el Consell Superior de
Protecció a la Infància i les juntes provincials i locals dedicades a aquests
temes.

Si bé és cert que durant el segle XX s’accentuava una preocupació per la
infància, també cal adonar-se que quan els estudiosos socials denunciaven les
greus conseqüències que tenien per als nens treballadors uns pares immorals,
despreocupats de la seva educació i entregats a tots els vicis possibles utilitzaven
tot un discurs ideològic que permetia intervenir i establir control sobre les famílies
obreres i treballadores.

El segon pas històric en relació amb el tractament i la protecció dels menors va
ser l’aparició dels tribunals titulars per a nens, que van significar canvis de gran
rellevància. La primera Ley de Bases de Tribunales para Niños (Ley Montero
Ríos) va ser promulgada el 1918 i el primer tribunal de menors es va a crear a
Bilbao el 1920, però tot el sistema de protecció no es va completar fins al 1954. I
va ser l’11 de juny de 1948 quan es va aprovar un text refós de tota la legislació
que s’havia anat generant des de 1918 sobre tribunals de menors.

La legislació sobre tribunals de menors significava l’especialització d’un
tribunal per atendre la infància i una clara diferenciació entre la facultat
reformadora i la facultat protectora de la llei. Com a novetats, en relació
amb la facultat reformadora cal destacar l’anul·lació de les presons comunes
de menors i adults i la introducció de mesures com la llibertat vigilada. En
relació amb la facultat protectora, cal destacar la introducció de requeriments
i la imposició de vigilància o de suspensió del dret dels pares a la guarda
i l’educació del menor. Els tribunals també van començar a requerir
l’exploració i estudi del menor per a la presa de decisions.

A Europa, Eglantyne Jebb va fundar a Ginebra el 1920 la Unió Internacional de
Socors als Nens, i la va dotar d’una carta amb deu principis. Aquesta carta va ser
aprovada per la cinquena Assemblea de la Societat de Nacions (Ginebra, 1924),
coneguda com a Taula dels drets dels nens o Declaració de Ginebra. Però va ser
amb la Declaració universal dels drets humans, el 1948, quan es va fer un primer
reconeixement dels drets de la infància. També després de la Segona Guerra
Mundial, les Nacions Unides van aprovar el 1959 la Declaració universal dels
drets de l’infant, que no deixava de ser una declaració ampliada de la Declaració
de Ginebra.
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La Convenció dels drets de l’infant (Nacions Unides, 1989) va ser un punt
d’inflexió important i va possibilitar un canvi de paradigma pel que fa al
reconeixement de l’infant com a subjecte amb drets i com a membre actiu
de la societat.

2.1.2 Legislació relacionada amb la infància i l’adolescència en
situació de risc social

Com a integradors socials que haureu d’intervenir en serveis que atenen la infància
i l’adolescència en situació de risc social cal que conegueu quina és la legislació,
tant en l’àmbit internacional com en l’estatal i autonòmic. La legislació que
garanteix més drets a aquest col·lectiu és bastant recent, la qual cosa fa pensar que
encara quedin millores per fer en aquest àmbit que es tradueixin en les normatives
i la legalitat.

Legislació internacional

La Convenció dels drets del nen aprovada per l’Assemblea General de Nacions
Unides el 20 de novembre de 1981 és un document amb força jurídica obligatòria
que reconeix que els menors són portadors d’uns drets socials, civils i polítics
que han de ser garantits pels estats sense cap tipus de discriminació. L’Estat
espanyol la va ratificar el 1990. Una gran novetat que aporta aquest text és que
l’infant no és tan sols objecte de protecció, sinó que també és subjecte de dret, i
estableix el principi que totes les mesures respecte a la infància han de basar-se
en l’interès superior del menor. Una altra gran aportació de la convenció és que
es pensa en la infància globalment; per tant, es deixa d’establir un marc normatiu
només basat en la infància en risc o en situació de dificultat que s’havia creat fins
aleshores. La convenció planteja en el seu preàmbul que l’infant té dret al seu ple
desenvolupament en si d’una família en un ambient de felicitat, amor i comprensió.
A més a més, en el seu articulat reconeix com a dret que els infants que hagin de
ser privats del seu medi familiar o l’interès superior dels quals exigeixi que no
estiguin en aquest medi tindran dret a la protecció i a l’assistència especial de
l’Estat.

L’any 2001, l’Organització de les Nacions Unides va afegir diversos protocols a la
convenció: el protocol facultatiu de la convenció sobre els drets de l’infant relatiu a
la venda d’infants, la prostitució infantil i la utilització d’infants en la pornografia,
i el protocol facultatiu relatiu a la participació dels nens en els conflictes armats,
que van entrar en vigor l’any 2002. Tot i l’existència d’aquesta convenció, les
situacions de risc social, maltractament, desprotecció i desemparament de la
infància i l’adolescència en el món són una realitat. La falta de polítiques de
benestar i protectores per a la ciutadania en general i la desigualtat social entre
rics i pobres queda reflectida en la falta de protecció de la infància i l’adolescència.
Societats més justes i igualitàries són les úniques que poden garantir aquests drets.
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Per la seva banda, la Carta Europea dels Drets de l’Infant 1992 fa extensives a
Europa les directrius de la convenció de 1989 i estableix que els estats membres
han d’atorgar protecció especial als infants que siguin víctimes de tortura o
maltractaments per part dels membres de la seva família, i que ha d’assegurar-se
la continuació de la seva educació i el tractament adequat per a la seva reinserció
social. La Carta estableix que tota decisió familiar, administrativa o judicial que
es refereixi al nen haurà de tenir per objectiu prioritari la defensa i la salvaguarda
dels seus interessos. També recull la necessitat d’escoltar el menor, en funció de
la seva maduresa, en totes les decisions que l’afecten.

Legislació estatal

La Constitució espanyola de 1978 ha estat la normativa bàsica que ha impulsat
les grans reformes del dret civil sobre família, ha fet el menor titular d’una sèrie de
drets fonamentals i també ha establert un sistema mixt de protecció en dos sentits:
el menor ha de ser protegit per la seva família i els poders públics han de completar
la protecció (a nivell sanitari, educatiu, etc.), a la vegada que aquests també han
garantir les funcions tutelars quan la família no compleix amb els deures inherents
que comporta la potestat o la tutela.

El Codi Civil espanyol està vigent des de 1889, tot i que ha patit diverses
modificacions. La darrera va ser l’any 2005, amb la novetat que es va passar a
permetre el matrimoni entre persones del mateix sexe i l’adopció de nens per part
d’aquestes parelles. El Codi Civil espanyol defineix la filiació i reconeix que els
fills poden ser nascuts d’un matrimoni o no, a la vegada que reconeix la filiació
per adopció. Al mateix temps, en el Codi Civil es reconeix la pàtria potestat, que
és el conjunt de drets que la llei reconeix als pares sobre les persones i béns dels
seus fills mentre aquests són menors d’edat o estan incapacitats, amb l’objectiu
de permetre el compliment dels deures que tenen de sosteniment i educació. En
el Codi també es diu que si els pares no compleixen aquests deures es dictaran
les mesures convenients per assegurar la protecció dels menors. En el cas que
els pares no compleixin amb les seves obligacions, els podrà ser retirada la pàtria
potestat o la tutela i els seus drets, atenent sempre a l’interès del menor. En el
cas dels menors desemparats, és l’Administració corresponent qui ha d’exercir les
funcions de guarda i custòdia.

La tutela és la institució principal en la protecció dels menors o de les
persones incapacitades, i la persona física o jurídica que la té conferida ha
d’assegurar la protecció, l’administració i la guarda de drets i béns de menors
o persones incapacitades. Les funcions que se li confereixen són: atenció
personal, administració dels seus béns i representació legal.
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La guarda i custòdia la té aquella persona que viu amb el menor, o
l’Administració en el cas del menor que viu en una institució residencial. En
els casos d’acolliment, la té la família acollidora. Cal que les definicions de
pàtria potestat, tutela i guarda i custòdia les tingueu ben clares per entendre
el funcionament del sistema de protecció de menors.

La primera llei a l’Estat que va superar la Llei de tribunals de menors (1948) és la
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. Aquesta
llei introdueix en el dret estatal el nou concepte d’infància que marca la Convenció
dels drets dels infants, i estableix per primera vegada diferents nivells de protecció,
al mateix temps que aposta per mantenir el menor en el seu context familiar i social
sempre que sigui possible.

La Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal
dels menors, va ser la primera que va significar un important pas qualitatiu
en l’atenció a la infància infractora, al mateix temps que va traspassar les
competències en aquesta matèria el 2001. Catalunya les va desenvolupar amb
l’aprovació de la Llei 27/2001, de 31 de desembre, de justícia juvenil.

També cal tenir en compte La Llei d’enjudiciament criminal i la Llei 35/1995,
d’11 de desembre, d’ajuts i assistència a les víctimes de delictes violents i
contra la llibertat sexual, que inclouen un seguit de mesures per a la protecció
de testimonis que afecten la declaració dels menors que són víctimes d’abusos o
maltractaments.

Legislació autonòmica

Tota la legislació catalana que fa referència a la protecció de la infància i l’ado-
lescència està supeditada a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya,
modificat l’any 2006.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix que totes les persones tenen
dret a rebre prestacions socials i ajuts públics per atendre les càrregues
familiars i que els menors tenen dret a rebre l’atenció integral necessària
per al desenvolupament de la seva personalitat i per al seu benestar en el
context familiar i social.

La segona llei marc que cal tenir en compte és el Codi de Família català (Llei
9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família, modificada per la Llei 3/2005, de 8
d’abril).

El Codi de Família català entén la família de manera global i reconeix el
dret d’adopció per a parelles homosexuals en aplicació de la igualtat de drets
dels gais i de les lesbianes. També possibilita que un membre de la parella
homosexual adopti els fills de l’altre.
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Protecció i reforma

Quan es parla del concepte de
protecció es fa referència a
l’actuació del poder públic

envers el menor desemparat, i
quan es fa referència al concepte

de reforma estem parlant de
l’actuació del poder públic

envers el menor infractor.

En l’apartat “Serveis i
programes d’intervenció

social dirigits a la infància
i l’adolescència en

situació de risc social” de
la present unitat dediquem

un petit apartat al
fenomen dels menors

estrangers indocumentats
no acompanyats.

La primera llei relacionada amb la protecció a la infància i l’adolescència és la Llei
11/1985, de 13 de juny, de protecció de menors, que va ser dictada pel Parlament
de Catalunya un cop li havien estat transferides les competències en matèria de
protecció de menors, les quals es van assignar al Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, concretament a la Direcció General de Protecció i Tutela
de Menors. Actualment aquesta llei està totalment derogada.

La següent llei és la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de
protecció dels menors desemparats i d’adopció, que és la normativa que
va separar les actuacions de protecció envers els menors desemparats de les
actuacions de reforma dels menors infractors. També es va incloure l’adopció
com a mesura protectora quan un infant no pot reintegrar-se en el seu entorn
familiar. Aquesta normativa va determinar el tipus d’acolliment quan cal separar
l’infant dels seus pares, al mateix temps que va establir que l’Administració ha
d’intervenir en els casos de desemparament i ha d’assumir la tutela del menor
sense que s’hi hagi de pronunciar prèviament un jutge. Així mateix, inclou un
conjunt de mesures de protecció dels infants dins i fora del seu nucli familiar.

Seguidament va venir la Llei 8/1995, de 27 de juliol, d’atenció i protecció dels
menors i dels adolescents i de modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre,
sobre mesures de protecció dels menors desemparats i d’adopció. Aquesta llei, per
primera vegada, ofereix una imatge global de la infància.

També cal destacar el Decret 2/1997, de 7 de gener, que aprovà el Reglament
de protecció dels menors desemparats i de l’adopció. Les aportacions més
destacables d’aquest decret són:

• La classificació de centres residencials.

• L’establiment del procediment per a l’exercici de la tutela i la guarda
administrativa.

• La regulació del procediment d’acolliment familiar simple i de l’acolliment
preadoptiu.

• El procediment per a l’adopció internacional.

A la vegada, el decret fa referència a conceptes molt importants que milloren la
qualitat d’atenció en els centres:

• Capacitació i formació específica de l’educador.

• Adequació de les ràtios.

• Atenció tutorial individualitzada.

• Importància del treball en equip i dels equips mixtos.

• Organització de grups de convivència reduïts.

La següent normativa més important va ser la Llei 8/2002, de 27 de maig, de
modificació de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció
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dels menors desemparats i de l’adopció, i de regulació de l’atenció especial
als adolescents amb conductes d’alt risc social. Aquesta llei estableix que cal
promoure atencions preventives i educatives per als adolescents que presenten
conductes d’alt risc social, entenent per alt risc social les conductes de menors
adolescents que alteren de manera greu les pautes de convivència i comportament
social i que provoquen un risc evident de causar-se danys a ells mateixos o de
perjudicar terceres persones. La llei inclou les següents mesures:

• Promulga la creació d’unitats d’actuació urgents.

• Planteja mesures específiques per a la població adolescent indocumentada
que no accepta les mesures ordinàries.

• Autoritza la construcció de centres que permetin implementar aquestes
mesures.

• Determina que calen modificacions en els centres per afavorir l’eficàcia en
la intervenció amb adolescents.

Cal destacar també la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, que va
pretendre implementar un nou model d’atenció en què els serveis socials de la
xarxa pública s’oferissin a tota la població. Pel que fa a l’atenció de menors en
situació de risc, es té en compte la vulnerabilitat, el risc o la dificultat social per
a la infància i adolescència, així com la violència i delinqüència juvenils, com a
col·lectius destinataris dels serveis socials.

La llei diferencia entre serveis socials bàsics, que garanteixen l’assistència
a nivell territorial i inclouen els serveis d’intervenció socioeducativa no
residencials per a infants i adolescents, i els serveis socials especialitzats,
que donen resposta a situacions o necessitats que requereixen una
especialització tècnica o la disposició de recursos determinats. Aquests
són els que inclouen els serveis d’atenció especialitzada per a la infància
i l’adolescència en risc social i els serveis residencials destinats a la infància
i l’adolescència en risc social.

L’última llei que s’ha fet en l’àmbit a nivell català ha estat la Llei dels drets i les
oportunitats de la infància i l’adolescència, de 12 de maig de 2010 (LIDOIA).
Aquesta llei abasta tota la legislació catalana sobre la infància i l’adolescència,
independentment de si està o no en situació de risc o desemparament. Les grans
novetats del text són:

• Es destaca la prevenció efectiva que eviti l’aparició de situacions de desem-
parament.

• Es potencien les persones acollidores professionals i l’acolliment preadop-
tiu i s’introdueix l’acolliment permanent, per tal que l’estada dels infants en
centres residencials sigui el darrer recurs.
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• S’estableix un sistema de protecció pública davant dels maltractaments
infantils, prioritzant que sigui la persona maltractadora la que hagi de
marxar del domicili i no pas la víctima.

• Es promou que l’acolliment en un centre sigui de caràcter temporal i la
necessitat de tutelar només aquells menors la situació dels quals sigui
generada només per desemparament.

2.1.3 Serveis i programes d’intervenció social dirigits a la infància i
l’adolescència en situació de risc social

El màxim òrgan, dependent de la Generalitat de Catalunya, encarregat de la
protecció de menors és la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’A-
dolescència (DGAIA). És aquest l’òrgan l’encarregat de planificar, dirigir i
executar les competències en matèria de menors que es troben en situació de risc
social garantint la protecció, la tutela i la guarda, si és necessari, dels menors
desemparats. Així mateix, és l’encarregada de garantir els diferents serveis i
executar les mesures d’atenció en funció de les necessitats i les situacions de
cada un dels menors per tal que els infants i adolescents assoleixin el millor
grau de benestar i desenvolupament possible en el seu procés de consolidació de
l’autonomia personal.

Un cop els menors assoleixen la majoria d’edat, la DGAIA ha de promoure
programes d’orientació i integració social dels menors tutelats i extutelats per ma-
joria d’edat i d’inserció sociolaboral a partir dels setze anys, així com actuacions
encaminades a millorar la capacitació dels joves en relació amb l’adquisició i el
desenvolupament de competències socials i laborals.

La DGAIA posa a disposició dels familiars, dels veïns, d’altres adults i dels
mateixos menors diverses vies per denunciar o comunicar la sospita d’una situació
de maltractament, de desemparament o de risc. Al mateix temps, compta amb
la responsabilitat dels diferents professionals i institucions que treballen en el
territori, i que estan més a prop dels infants i adolescents, per dur a terme les
primeres deteccions d’aquestes situacions.

Així doncs, són diversos els professionals que col·laboren i han de col·laborar a
garantir la protecció de la infància i l’adolescència. Aquests són:

• Familiars i veïns.

• Professionals dels centres escolars.

• Monitors i monitores de les entitats infantils i juvenils.

• Equips d’atenció psicopedagògica (EAP).

• Professionals dels centres hospitalaris.

• Centres d’atenció primària (CAP).
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• Altres serveis sanitaris.

• Policia (policia local i Mossos d’Esquadra).

• Serveis de Justícia (Fiscalia i jutjats).

• Servei Infància Respon, un servei telefònic al qual infants i adolescents
afectats i qualsevol ciutadà pot trucar.

• Professionals dels serveis socials bàsics.

A més de la prevenció de situacions de risc social per a la infància i l’adolescència
que ja suposen els serveis que acabem d’anomenar i de la responsabilitat que tenen
en la detecció de situacions de risc, la DGAIA estableix convenis i dóna suport
econòmic a les administracions locals i a les entitats d’iniciativa social sense ànim
de lucre que gestionen centres oberts per a infants i adolescents en situació de risc
social.

Com a integradors socials, cal que conegueu en profunditat quines són les funcions
i la tasca dels centres oberts, perquè pot ser una de les vostres sortides laborals.

Els centres oberts són un servei diürn que funciona fora de l’horari escolar
a les tardes i en períodes de vacances i que té com a objectiu oferir un entorn
de suport social a aquells menors que es troben en una situació de risc i les
seves famílies amb l’objectiu de prevenir que aquestes situacions s’accentuïn
i s’arribi a situacions de desemparament.

Els centres oberts, mitjançant la seva intervenció i els seus professionals, ofereixen
activitats de lleure de caràcter lúdic, esportiu, psicomotriu, relacionades amb
la natura, etc., i sobretot integrades en la vida de la comunitat. Així mateix,
esdevenen un espai de reforç dels aprenentatges escolars i d’adquisició dels hàbits
d’estudi i fan un acompanyament socioeducatiu amb la coordinació amb altres
serveis que atenen el menor i la família en el territori per tal de reduir la situació
de risc. Van dirigits a persones d’entre 3 i 18 anys.

Així doncs, els seus principals objectius són:

• Donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el desenvolupament de
la personalitat del menor.

• Afavorir la socialització i la integració social dels menors.

• Adquirir aprenentatges i competències escolars.

• Compensar dèficits socioeducatius.

• Acompanyar i orientar les famílies en els processos educatius que afecten
els seus fills i filles.

• Prevenir i evitar el deteriorament de les situacions de risc amb un treball
coordinat amb la resta de serveis i recursos del territori.
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• Fer les derivacions pertinents si la situació de risc s’accentua.

Un altre tipus de servei que desenvolupa una important tasca de prevenció és
el servei d’atenció precoç, un servei social d’atenció especialitzada del Sistema
Català de Serveis Socials que és prestat pels centres de desenvolupament infantil i
atenció precoç (CDIAP), formats per un equip interdisciplinari, i que poden tenir
un caràcter públic o ser concertats per l’Administració.

El servei d’atenció precoç va dirigit a infants d’entre 0 i 6 anys i a les
seves famílies, i té com objectiu la prevenció, la detecció i el tractament
terapèutic pel que fa als trastorns de desenvolupament. Així mateix, porta
a terme actuacions d’orientació i suport a les famílies per tal que puguin
tenir cura adequadament dels seus fills amb l’objectiu de garantir-ne el
desenvolupament integral.

Els infants poden accedir al servei per demanda de les pròpies famílies o poden ser
derivats per altres serveis, com l’escola bressol, les escoles o els centres sanitaris.

Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA)

Aquest servei s’ofereix mitjançant els equips d’atenció a la infància i l’adoles-
cència (EAIA), i és molt important que com a integradors socials en tingueu clares
les funcions, perquè quan detecteu un cas d’un menor en situació de risc social,
ja sigui en un institut, en un casal o en un centre o en qualsevol altre servei, el
pugueu derivar.

Els EAIA estan considerats serveis especialitzats del Sistema Català de
Serveis Socials que es dediquen a la valoració, el seguiment i l’atenció
d’aquells menors que es troben en una situació de risc social o en
situació de desemparament, i també de les seves famílies. Aquestes
serveis estan distribuïts territorialment per tot Catalunya i atenen aquells
menors d’entre 0 i 18 anys que corresponen en el seu territori d’actuació.
Són pluridisciplinaris, i generalment estan constituïts per un psicòleg, un
pedagog i un assistent social.

Com a integradors socials cal que conegueu el circuit que pot seguir un cas d’un
infant o adolescent que es troba en una situació de risc social o desemparament.
En funció de la gravetat del cas, les funcions, els passos i les decisions preses per
l’EAIA seran diferents.

D’una banda, els EAIA es poden trobar en situacions de molta gravetat que es
converteixen en casos d’atenció preferent, en què s’actua de manera instantània.
Aquests són els casos d’urgència. Ens referim a casos que no presenten indicadors
de risc social, sinó que clarament, i sense cap dubte, presenten una situació
de desemparament o de maltractament. Exemples d’aquestes situacions serien
menors que han rebut una forta pallissa, que es queden orfes i sense ningú a la
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família que els pugui atendre, que han estat agredits sexualment, i un llarg etcètera.
Malauradament, aquestes situacions no sempre es detecten ràpidament, però si
l’EAIA rep un cas amb evidències clares cal que actuï amb molta agilitat.

En aquests casos, els EAIA han d’avaluar la situació degudament i han de requerir,
si es valora necessari, un allotjament provisional en un centre d’acolliment, i han
de donar suport al menor. Un cop presa aquesta mesura, el mateix EAIA valorarà,
conjuntament amb l’equip del centre d’acolliment, quines mesures cal prendre,
amb la qual cosa traspassa la guarda i la custòdia del menor a la Generalitat de
Catalunya i, per tant, a l’Administració pública.

La guarda i la custòdia del menor obliga a tenir-ne cura i a cobrir totes les
seves necessitats emocionals, materials i socials, però no implica la pèrdua
de la potestat o la tutela per part del pare i/o la mare o els tutors legals.

D’altra banda, existeixen els casos ordinaris que entren en aquest circuit i
acostumen a sorgir de la col·laboració que fa l’EAIA amb els serveis del territori en
la prevenció i detecció de situacions d’alt risc social o desemparament mitjançant
reunions de coordinació. En aquest cas, el procés és similar, però implica una
diferència important, que és el treball amb la família del menor per millorar la
situació de risc social en què es troba.

En primer lloc, l’EAIA, per demanda de serveis del territori com l’escola,
l’institut, els equips bàsics d’atenció social primària (EBASP), un casal o altres
serveis del territori, o bé per instàncies judicials o policials, rep i avalua el cas.
Cal tenir molt clar que si la derivació és feta pels serveis del territori sempre serà
assumida pels EBASP.

Un cop rebut el cas, i a partir de la informació proporcionada pels diferents serveis,
es durà a terme un estudi diagnòstic i de valoració dels menors i de les seves
famílies.

Si el cas es troba en una situació d’alt risc social serà assumit per l’EAIA, que
podrà emprendre dues de les mesures següents:

• La derivació a un centre d’acolliment: els centres d’acolliment són serveis
residencials d’estada immediata i limitada d’acollida a qualsevol menor de
0 a 18 anys que estigui en una situació d’alt risc en el si de la seva unitat de
convivència. Aquestes centres substitueixen de forma temporal la família,
tot vetllant per l’atenció completa al menor, i tenen com a objectiu elaborar
un estudi diagnòstic interdisciplinari de la situació de les necessitats de
l’infant o adolescent acollit i formular les propostes de mesura de protecció
adients. L’equip de professionals d’un centre d’acolliment està format pels
següents professionals: un director responsable (professional amb estudis
universitaris, com a mínim de primer cicle en l’àmbit de les ciències socials)
i un equip tècnic format per un treballador social, un psicòleg, un pedagog,
un metge i un equip educatiu compost d’educadors socials.

• L’atenció i contenció en el nucli (sense mesura): en aquest cas, l’EAIA

La titularitat de les
institucions residencials

Les institucions residencials que
atenen la infància i
l’adolescència en situació de risc
social, com ara els centres
d’acolliment, poden dependre de
la Direcció General d’Atenció a
la Infància i l’Adolescència o
d’altres entitats d’iniciativa
social concertades per la
DGAIA. Malgrat aquesta
diferència, totes les institucions
pertanyen al sistema públic de
protecció a la infància. Els
equips d’atenció a la infància i
l’adolescència, en canvi, sempre
són de titularitat pública.
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iniciarà un pla de treball amb la família i el menor per disminuir la situació
de risc social i per evitar emprendre altres mesures.

A més a més, l’EAIA farà les derivacions que li semblin pertinents a altres serveis
que puguin ajudar el menor i la seva família, com:

• Equips bàsics d’atenció social primària.

• Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).

• Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ).

• Centres oberts.

• Casals.

• Altres.

Cal que us adoneu que aquests serveis ja podien estar atenent el menor i la família,
i fins i tot podien haver estat implicats en la derivació del cas a l’EAIA.

A part de les derivacions, els EAIA iniciaran un treball conjunt i un seguiment
del cas amb els serveis que atenguin el menor i les seves famílies, ja sigui per
derivació del mateix EAIA o perquè ja els atenien en anterioritat.

Menors estrangers indocumentats no acompanyats (MEINA)

A finals dels anys noranta, els poders públics de Catalunya i de tot l’Estat espanyol, i en
concret el sistema de protecció de menors, es van trobar amb un fenomen que no preveien
i al qual van haver de donar resposta. Es tractava de menors magrebins que arribaven a les
ciutats —normalment havent creuat l’estret, sota camions o autobusos, posant en absolut
perill les seves vides— i que es quedaven vivint al carrer de ciutats com Barcelona o Santa
Coloma de Gramenet (en el cas de Catalunya). Es tractava de menors indocumentats
amb un projecte migratori que pretenia aconseguir els papers com a residents europeus
i aconseguir un treball que els permetés comptar amb diners per viure i per a les seves
famílies. Molts d’ells no eren menors desemparats en al seu país, però sí que provenien
de famílies amb moltes dificultats. El fenomen va causar un gran debat social que va
fer prendre partit a les associacions, les entitats i les organitzacions d’immigrants que
treballaven amb infància i adolescència en situació de risc social. Fins i tot el 1999 va
sortir la Plataforma Ciutadana en Defensa dels Menors Immigrats Desemparats. Tot això
va donar lloc al sorgiment de diferents projectes i serveis que naixien d’entitats socials i que
volien donar resposta a les seves necessitats. La DGAIA se n’acabaria responsabilitzant,
concertant aquestes iniciatives i establint una xarxa coordinada d’atenció, sempre molt
apartada de la resta de protecció de menors. Alguns dels primers projectes i serveis sorgits
van ser: projectes d’atenció al carrer, centres d’acolliment, centres residencials i serveis
d’assessorament, per posar-ne els exemples més importants. Aquest va ser un fenomen
molt complex per a l’Administració, pel fet de trobar-se davant de menors als quals havia
de regularitzar la situació de residència legal i dels quals havia d’assumir la tutela. Per
comprovar que eren menors, les administracions feien proves de determinació de l’edat
a través de la mesura del canell i de la mandíbula. Tot això va generar un gran debat
social, perquè es considerava que eren proves poc fiables i que, a més a més, es feien a
menors que sí que tenien documentació. En relació amb aquest tema, us recomanem el
documental de TV3 Corredors de fons: http://goo.gl/yKDHUU.

Les mesures de protecció

Un cop el menor ha estat en un centre d’acolliment, l’EAIA, tenint en compte les
mesures proposades per l’equip d’aquest centre, plantejarà mesures de protecció.
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Les mesures són diverses i dependran de si la DGAIA decideix que es retira la
pàtria potestat als progenitors o la tutela i/o la guarda i custòdia. Altres factors
com el grau de risc, la situació de la família extensa i les necessitats del menor
determinaran quina és la mesura escollida.

Les mesures de protecció s’aproven per la resolució motivada per la
DGAIA, sense necessitat del consentiment dels progenitors o titulars de la
tutela o de la guarda.

Seguidament presentem les diferents mesures existents.

• Acolliment en la pròpia família

La família continua tenint la guarda i custòdia del menor, però la tutela de l’infant
o l’adolescent passa a mans de la DGAIA i, per tant, de l’Administració pública.

L’EAIA continua fent un treball intensiu i de seguiment amb la família i el menor
perquè la situació familiar pugui millorar i disminueixi la situació de risc social.
Per això, tant a la família com al menor se li presta suport psicosocial, derivacions
als serveis pertinents i algunes prestacions econòmiques si es veu necessari.

Aquesta mesura no és definitiva, i es pot reconsiderar si l’EAIA decideix reconsi-
derar el cas perquè no s’hi produeixen millores.

• Acolliment en una institució residencial

Una altra de les possibles mesures que es pot adoptar és l’acolliment de l’infant
o l’adolescent en una institució residencial. Existeixen dos tipus de centres
residencials: els centres residencials d’acció educativa (CRAE)i els centres
residencials d’educació intensiva.

Els centres residencials d’acció educativa són institucions on resideixen
temporalment els menors, i que vetllen i treballen per la seva atenció integral
i per l’acompanyament en el seu procés educatiu i de desenvolupament
personal.

Això s’aconsegueix mitjançant el disseny del projecte educatiu individual, amb
l’acompanyament en el procés educatiu mitjançant la tutorització d’un educador
del centre, amb la programació i l’oferiment d’activitats individuals i grupals al
menor, i amb una necessària coordinació amb els altres serveis i professionals que
intervenen en el procés d’atenció dels infants i adolescents.

L’objectiu final d’aquests centres, sempre que sigui possible, serà el retorn de
l’infant o adolescent a la família d’origen o, en cas contrari, l’acolliment en família
extensa o aliena. Això dependrà de si a les famílies dels menors els ha estat retirada
la tutela o la pàtria potestat.
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Per conèixer la realitat d’un
centre de menors us

recomanem la pel·lícula
Fuerte Apache (2006), de

Jaume Mateu Adrover.

Els CRAE atenen persones de 0 a 18 anys i poden estar dedicats a franges deter-
minades d’edat o ser centres verticals que acullin menors de franges d’edat molt
diverses. Els seus equips professionals estan formats per un director responsable
(professional amb estudis universitaris com a mínim de primer cicle en l’àmbit de
les ciències socials) i un equip educatiu compost d’educadors socials.

Els centres residencials d’educació intensiva són institucions d’estada
limitada per a persones adolescents i joves de 12 a 18 anys tutelades per
la Generalitat de Catalunya que presenten alteracions de la conducta i que
requereixen una atenció especialitzada pel que fa la salut mental. Aquests
centres disposen de les mesures, els serveis i l’estructura per poder donar
aquest tipus d’atenció.

Finalment, cal destacar els pisos assistits, que són serveis d’habitatge que van
destinats a joves d’entre 16 i 18 anys encara tutelats per la DGAIA i a joves d’entre
18 i 21 anys extutelats. Tenen les característiques següents:

• Els pisos per a joves de 16 a 18 anys tenen un caràcter assistencial i
educatiu per a aquells menors que estan acollits en institucions i amb qui
es considera necessari iniciar un procés de desinternament progressiu per
assolir la majoria d’edat amb la capacitat suficient per obtenir la integració
social i laboral.

• Els pisos per a joves de 18 a 21 anys tenen un caràcter assistencial i
ofereixen una alternativa a un possible retorn a un medi familiar que pot tenir
greus dificultats o fins i tot pot ser inexistent. Aquests habitatges potencien
l’educació integral dels joves per assegurar un procés d’assoliment complet
de la seva autonomia personal.

En el primer cas, l’equip de professionals té la mateixa configuració que el d’un
centre residencial. En el segon cas hi ha només un educador social per a cada pis,
on hi poden viure un màxim de quatre joves.

Finalment, existeix un servei de residències o pisos per a joves vinculats a
programes d’inserció laboral que va destinat als dos grups de joves (tutelats i
extutelats) i que tenen per objectiu acompanyar-los en la seva integració laboral
per assolir la plena integració social. El seu equip professional està format per un
director i per un educador social que hi està de forma permanent amb un màxim
de vuit joves.

• Acolliments

La llei més recent en matèria de protecció és la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels
drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, que regula tot el que té a veure
amb mesures d’acolliment.
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L’acolliment consisteix a confiar l’infant o adolescent desemparat a una
família o a una persona, que en tindran la guarda i custòdia, vetllaran per
la seva cura i treballaran pel seu desenvolupament integral.

Els acolliments poden ser:

• L’acolliment familiar simple, que és aquell que té una temporalitat marca-
da perquè es preveu que tingui un caràcter transitori.

• L’acolliment familiar permanent, en què s’ha d’acordar si es preveu que el
desemparament serà definitiu i no es considera més favorable l’aplicació de
l’acolliment preadoptiu o aquest no és possible. Aquests acolliments poden
tenir tres modalitats:

– L’acolliment en una unitat convivencial d’acció educativa és el que
exerceixen persones prèviament seleccionades i qualificades per raó
de la seva titulació, formació i experiència en l’àmbit de la infància i
l’adolescència.

– L’acolliment en família extensa, en què es confia el menor a la família
extensa que es pugui fer càrrec del menor, com són els avis o els
oncles. Aquesta serà la primera mesura a plantejar-se, perquè sempre
es prioritzarà que el menor pugui continuar vivint en el seu entorn
familiar i social més proper.

– L’acolliment en família aliena, en què es confia el menor a persones
que no tenen cap relació de parentiu amb el menor.

Existeixen els serveis d’acolliments familiars, o ICIF, tal com es coneixen
oficialment, i que depenen de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció.
Són equips multidisciplinaris que integren professionals del treball social, la
psicologia i l’educació social, bàsicament, i que s’encarreguen de formar les
famílies d’acollida, estudiar les possibilitats d’adaptació del menor a aquella
família i fer el seguiment dels processos. A més a més, promouen la pràctica
de l’acolliment en la societat.

En relació amb els acolliments, cal treballar amb expectatives reals, tant per a la
família acollidora com amb la família d’origen, si es pot produir el retorn.

L’acolliment preadoptiu s’aplica quan la família biològica o d’origen està
impossibilitada per exercir la seva potestat i es preveu que aquesta situació
pot ser permanent. Això pot succeir si ho determina la DGAIA, si ho
requereix una decisió judicial o si els progenitors abandonen els seus drets i
deures inherents. Evidentment, en aquest cas la família biològica o d’origen
perd la pàtria potestat. L’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció és
l’encarregat de seleccionar i fer el seguiment de les famílies preadoptives.

Tots els serveis i totes les mesures configuren el circuit del sistema de protecció a
la infància vigent a Catalunya i coordinat per la DGAIA (vegeu figura 2.1).
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Figura 2.1. Circuit del sistema de protecció a la infància

Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Atenció a la Infància

Control social i pobresa, el sistema de protecció dels menors

En relació amb el sistema de protecció de menors s’han generat moltes crítiques al llarg
de la història que han permès que es fessin avançaments en positiu i que s’aconseguís un
major respecte pels drets de la infància. Tot i això, en l’actualitat hi continua havent crítiques
a aquest model. Principalment es denuncia que el sistema de protecció de menors serveixi
per controlar i jutjar la vida dels més pobres però en canvi no intervé en les classes més
altes de les nostres societats. A la vegada, també es denuncia que situacions familiars
de desprotecció no es donarien si existissin unes polítiques realment protectores amb les
famílies i la ciutadania en general. En aquesta línia us recomanem la pel·lícula Ladybird,
ladybird (1994), de Ken Loach, que fa un retrat del sistema de serveis socials i de protecció
de menors a la Gran Bretanya de Margaret Thatcher.
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2.1.4 Principis d’intervenció per garantir la protecció de la infància i
l’adolescència

Seguidament expliquem quins són els principis d’intervenció que han de tenir
els serveis i els recursos dedicats a la protecció i a l’atenció de la infància i
l’adolescència en situació de risc social. Els principis els han de seguir cada un
dels serveis i recursos, i també els han de seguir en el seu conjunt:

• Universalitat dels serveis: els serveis destinats a l’atenció i a la protecció
de la infància i l’adolescència en situació de risc social han d’atendre
tots aquells menors que es troben en situació de risc, sense cap tipus de
discriminació per raó de classe social, sexe, edat o ètnia.

• Responsabilitat pública: l’Administració pública ha de responsabilitzar-se
de garantir la protecció de la infància i l’adolescència.

• Proximitat: el sistema ha de ser territorialitzat amb criteri de proximitat
i adequació a les necessitats de la infància i l’adolescència segons les
característiques i les necessitats d’aquests i del territori o districte al qual
pertanyen.

• Integral i global: ha de preveure l’atenció i l’abordatge de les necessitats i
els problemes dels menors i la família d’una forma integrada, concebent la
persona d’una forma holística. Això comporta necessàriament la interacció
i la col·laboració de tots els agents socials que intervenen en la vida
quotidiana de l’infant i l’adolescent i una coordinació minuciosa entre els
diferents serveis que pertanyen al sistema de protecció quan el menor ja hi
ha entrat.

• Perspectiva de procés: l’atenció a la infància i a l’adolescència ha de seguir
un procés: des de l’atenció primària, els diferents serveis bàsics d’atenció,
salut, educació i serveis socials fins als serveis especialitzats. Els processos
d’intervenció han d’abastar la prevenció, la detecció, l’atenció, el suport i
el tractament.

• Prevenció: cal prioritzar aquells serveis i aquelles actuacions que treballin
per la prevenció de les situacions de risc i desemparament i, per tant, que
incideixin en les causes. No es tracta només de comprovar que hi hagut una
situació de maltractament o desprotecció infantil, sinó que cal determinar
en quines situacions de necessitat de la família es posa el nen en situació de
patir maltractament en un futur i quins tipus de mesures, serveis o recursos
s’han d’oferir per satisfer aquestes necessitats.

• Interès superior dels infants: les polítiques públiques han de ser avaluades
des de la perspectiva dels infants i adolescents per garantir que inclouen
els objectius i les accions pertinents que puguin satisfer aquest interès
superior. En l’avaluació han de participar activament les persones infants i
adolescents, tenint en compte la seva opinió, els seus anhels i aspiracions i
la seva individualitat.
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• Continuïtat dels serveis: el sistema de serveis de protecció de menors han
de garantir la continuïtat i el seguiment en el temps de les prestacions i els
serveis.

• Immediatesa: el sistema de protecció del menor ha de preveure tots els
dispositius necessaris per assegurar la seva atenció quan es trobi en una
situació de maltractament o desemparament.

• Normalització: cal tendir a facilitar que els infants i adolescents es desenvo-
lupin en el seu entorn familiar i social. Per tant, sempre que sigui possible
i no es vulnerin els drets dels menors, cal treballar per a l’estabilització
familiar i per preservar els vincles familiars i comunitaris.

• Comunitària: les polítiques han d’enfocar-se tenint en compte les dimen-
sions territorials i els vincles comunitaris dels individus. El seu abordatge
ha d’anar més enllà de la persona a escala individual i integrar la família, el
barri, el veïnatge, etc.

• Sensibles a la diversitat: les respostes han de fomentar la inclusió social
i han d’adaptar-se a les situacions heterogènies, tant territorialment com
socialment, al mateix temps que cal tenir en compte que les formes i els
patrons de vida familiar difereixen segons la cultura i la classe social, i que
aquestes circumstàncies han de ser respectades i no estigmatitzades sempre
que no signifiquin una vulneració dels drets dels menors.

• Enfocament multidimensional: cal que es tingui en compte la complexitat
del fenomen de l’exclusió social, considerant que les situacions de risc en
la infància són un dels factors d’exclusió, de manera que les polítiques
prevegin les diferents dimensions en què opera la vulnerabilitat o exclusió
social.

• Individualització: els serveis de protecció a la infància i a l’adolescència
han de tenir en compte les especificitats de cada una de les situacions i
cada un dels menors i les seves famílies, en especial les particularitats de
l’adolescència. Per aquest motiu, els diferents serveis preveuran projectes
d’atenció individualitzada per cada un dels infants i adolescents.

2.1.5 Associacions, organitzacions i entitats importants dins l’àmbit
de la infància i l’adolescència en risc social

Com ja és conegut, el desenvolupament d’un cert nivell d’estat del benestar
a l’Estat espanyol, i també a Catalunya, no es produí fins a la fi del règim
franquista. En els primers anys de la democràcia tingueren un paper fonamental les
associacions i entitats nascudes de les xarxes veïnals i comunitàries dels mateixos
barris, que van donar resposta a les situacions de necessitat dels infants i de les
persones més vulnerables. A poc a poc, una legislació més avançada en l’àmbit
de la protecció a la infància i un desplegament cada cop més ampli d’una cartera
de serveis socials van permetre que les administracions oferissin més serveis de
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qualitat per als menors en situació de risc, destinessin més diners a les entitats i
associacions, i milloressin la coordinació entre l’Administració i les entitats.

Tot i aquesta major implicació de l’Administració, cal destacar que, tot i que
existeixen serveis que en depenen directament, la tendència ha estat que els
diferents serveis d’atenció a la infància i l’adolescència estiguin majoritàriament
en mans d’entitats socials, cooperatives i, en algunes ocasions, d’empreses.
Aquesta tendència respon a una clara estratègia d’estalvi de l’Administració en
política de protecció de menors, amb tots els efectes negatius que se’n deriven per
les condicions dels treballadors d’aquests sectors i per les condicions materials i
d’atenció dels centres que atenen els menors i les seves famílies.

També cal destacar que el voluntariat ha tingut un paper d’una important rellevàn-
cia en l’àmbit de protecció dels menors, sobretot en serveis com els centres oberts
que, en moltes ocasions, han esdevingut fonamentals per oferir activitats de casals,
colònies o reforç escolar de qualitat per als menors que ho necessiten.

2.2 La violència masclista i les dones

A l’Estat espanyol i a Catalunya va ser a partir de l’any 2000 quan es van aprovar
i desplegar una sèrie de serveis que conformen una xarxa que permet atendre
les situacions de violència masclista, principalment les que es donen en l’àmbit
domèstic i de la parella. De totes maneres, les legislacions actuals tenen en compte
que aquesta violència és present en altres àmbits, com el laboral o el comunitari,
i que es tracta d’una qüestió estructural.

2.2.1 Models d’abordatge polític de la violència masclista o de gènere

Les formes d’intervenció política que han abordat la problemàtica de la violència
masclista o de gènere són diverses i depenen de la manera com s’entén aquesta
problemàtica i les causes que l’originen.

Seguint Encarna Bodelón (2012), destaquem dos gran models d’intervenció
política respecte al fenomen de la violència masclista i la violència de gènere. El
model d’intervenció política pel que fa a aquest fenomen condiciona el contingut
de la legislació que pretén combatre la violència contra les dones, el missatge de
les campanyes contra la violència de gènere que impulsen les administracions, les
actuacions polítiques que es duen a terme respecte a la violència de gènere en
àmbits com el laboral o el de l’educació i els tipus de serveis d’atenció jurídica,
social i sanitària que es presten a les dones que han patit aquest tipus de violència.

Els models d’abordatge que destaquem són dos. En primer lloc, volem destacar el
model feminista, que entén la violència de gènere com un fenomen inseparable
de les complexes relacions de gènere i que s’explica per una estructura i una forma

En la secció “Annexos”
d’aquest apartat hi
trobareu un llistat detallat
de les principals
associacions,
organitzacions i entitats
més importants dins
l’àmbit de la infància i
l’adolescència en risc
social, destacant aquells
programes d’intervenció
més innovadors que es
duen a terme, així com els
programes de voluntariat.
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d’organització social patriarcal. Des d’una perspectiva feminista s’entén que allò
personal és polític i que, per tant, el fenomen de la violència masclista no és aïllat,
sinó que es tracta d’una problemàtica social que influencia tothom. Per tot això,
l’objectiu principal d’aquest model és posar fi a la impunitat que ha envoltat aquest
fenomen. Així mateix, es preocupa de fer-lo visible per evitar que quedi amagat
socialment i afavorint que es denunciï.

A la vegada, des d’aquest enfocament se sosté que les manifestacions de la
violència de gènere poden ser diverses i que es poden donar en diversos espais,
no tan sols en les relacions de parella, sinó en altres àmbits com el laboral, el
comunitari o l’educatiu. A la vegada, aquest model considera que existeixen
diversos tipus de violència que tenen vinculacions entre si, però que els contextos
en què es produeixen són diferents. Per tant, es reconeix cada tipus de violència i
es creu que el context en què es produeix requereix d’atencions diversificades.

Per tot això, el model considera que els processos d’atenció, assistència i recu-
peració de les dones que han patit aquest tipus de violència n’han de permetre
l’apoderament i promoure’n l’autonomia i els drets. Per tant, hi ha una negació
del fet que l’atenció i l’assistència tinguin un caràcter assistencialista i paternalista.

En segon lloc, i en contraposició al model anterior, volem destacar el model de
la seguretat, que entén que la violència masclista és un problema de seguretat
individual. Per tant, s’entén que la problemàtica és individual i no es relaciona
estretament amb l’estructura social. Des d’aquest enfocament, la violència mas-
clista no té una especificitat concreta, sinó que és una de les múltiples violències
que existeixen en les nostres societats que cal evitar i castigar quan es produeixen.

Aquesta perspectiva pretén afrontar la problemàtica des d’un enfocament basat en
la seguretat i la criminalitat. S’entén que la violència masclista és un delicte al
qual cal donar resposta amb mesures de seguretat per evitar-lo, i mesures penals
un cop el delicte s’ha produït. L’atenció i assistència que proposa aquest model
per a les dones que han patit situacions de violència masclista no estan basades en
les seves necessitats concretes en funció del context i del tipus de violència que
han patit, sinó en el concepte de violència d’una forma abstracta.

2.2.2 Legislació i normativa relacionada amb la violència masclista o
de gènere

Per tal d’entendre la regulació en relació amb la violència masclista fem referèn-
cia primer a la normativa internacional i europea:

La Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada el 1948 per l’Assemblea
General de les Nacions Unides, és el primer marc referencial per al desplegament
d’una legislació que vulgui aconseguir l’eradicació i la denúncia de la violència
masclista.

De fet, podem afirmar que la violència contra les dones significa la vulneració d’a-
questa declaració, i en especial d’aquells drets que estableixen la no-discriminació
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per raó de sexe en matèria de drets i llibertats, que fan referència al dret a la vida,
a la llibertat o a la seguretat, o dels que apunten que ningú podrà ser sotmès a
tortures o penes o tractes cruels, inhumans o degradants.

Però a Europa haurem d’esperar uns anys perquè sorgeixi legislació i normativa
específica per eradicar, prevenir i atendre situacions de violència masclista.

Durant la dècada dels seixanta i setanta van sorgir a Europa moviments de
dones i feministes que van anar prenent força a nivell social i també en
l’àmbit acadèmic. Aquests moviments van aconseguir generar una major
conscienciació en relació amb la discriminació que pateixen les dones.

Durant la dècada dels setanta, la preocupació per la desigualtat de gènere va arribar
a les Nacions Unides. L’Assemblea General de les Nacions Unides va proclamar
l’any 1975 Any Internacional de la Dona. A partir d’aquell moment es van
incloure els temes relatius a les dones en els programes de l’ONU.

El 1979 es va resoldre la Convenció per a l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona, però no va entrar en vigor fins
al 1981. Aquesta declaració representa a dia d’avui la Carta Magna dels
Drets Humans de la Dona. En l’actualitat l’han ratificat més de 160 Estats,
però molts amb reserves importants. L’Estat espanyol ho va fer l’any 1984.

El 1992, aquesta convenció va fer referència a la violència masclista: “Les
actituds tradicionals segons les quals es considera la dona com a subordinada o
se li atribueixen funcions estereotipades perpetuen la difusió de pràctiques que
impliquen violència o coacció, com són la violència i els maltractaments a la
família, els matrimonis forçosos, l’assassinat per presentar dots insuficients, els
atacs amb àcid i la circumcisió femenina”.

Per primera vegada, l’any 1986, el Parlament Europeu, amb la Resolució A-
44/1986, va tractar el greu problema que suposa la violència domèstica, i va
considerar dins d’aquest problema les agressions sexuals, les de l’àmbit domèstic
i la prostitució.

L’any 1993 es va celebrar a Viena la II Conferència Mundial dels Drets Humans,
en què es va reconèixer per primera vegada que els drets humans de la dona i la
nena són part integrant dels drets humans.

El següent gran pas històric en l’àmbit legislatiu pel que fa a la violència masclista
va ser la celebració de l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1993,
en què es van reconèixer els drets humans de les dones com a part dels drets
humans universals. En aquesta conferència es van establir les bases perquè mesos
després, el mateix 1993, s’aprovés per part de l’Assemblea General de les Nacions
Unides una declaració específica sobre violència de gènere (Resolució 48/104). En
aquesta declaració s’estableix que la violència masclista és “tot acte de violència
basat en la pertinença al sexe femení que tingui o pugui tenir com a resultat un dany
o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d’aquests



Context de la intervenció social 80

Necessitats de les persones en situació de risc social
d'infants i adolescents, violència masclista i

violència familiar

actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la
vida pública com en la vida privada”. En aquesta declaració es recomana als estats
membres que adoptin mesures per eradicar aquest tipus de violència.

La IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre la dona
celebrada a Beijing l’any 1995 consolida el compromís d’analitzar i eliminar
la violència de gènere, i es defineix violència masclista com “qualsevol acte
de violència basada en el gènere que té com a resultat, o és probable que
tingui com a resultat, uns danys o patiments físics, sexuals o psicològics per
a les dones, incloent-hi les amenaces d’aquests actes, la coacció o la privació
arbitrària de la llibertat, tant a la vida pública com a la privada”.

L’any 1997, l’ONU va acordar elaborar un Pla d’acció contra la violència
de gènere. Aquell mateix any, la Comissió Europea va incloure la violència
domèstica en el programa polític de la Unió Europea. També va posar en marxa
una campanya de conscienciació de “tolerància zero” respecte de la violència
masclista i va aprovar resolucions i documents dirigits als països membres amb la
finalitat de millorar la protecció que s’ofereix a les víctimes.

El 1997 es va crear l’Observatori Europeu de Violència contra les Dones, que
serveix d’enllaç entre els països i proposa principis de bones pràctiques en funció
de les diferents experiències que es van desenvolupant. L’any 1999 es va declarar
Any europeu de lluita contra la violència de gènere.

L’Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional, que va ser aprovat
el 17 de juliol de 1998, va introduir algunes de les manifestacions de la
violència de gènere com a delictes compresos dins de la competència del
tribunal. Entre els crims de la humanitat figura la violació, l’esclavitud
sexual, la prostitució forçada i l’embaràs forçat, i entre els crims de guerra
s’inclou la comissió d’actes de violació, esclavitud sexual i embaràs forçat.

L’any 2000 va sorgir la Marxa mundial contra la pobresa i la violència contra
les dones, provinent de la Marxa de les dones contra la pobresa que es va fer al
Quebec l’any 1975, impulsada per la Federació de Dones del Quebec.

La Resolució de la Comissió de Drets Humans 2001/49, sobre l’eliminació de
la violència masclista, dóna especial importància a la condemna de la violència
masclista en situacions de conflicte armat i a la inclusió que l’Estatut de Roma
del Tribunal Penal Internacional va fer dels delictes vinculats amb la violència de
gènere.

El 17 de juliol de 2002 es va dictar una Resolució del Consell d’Europa que insta
els estats a elaborar estratègies d’intervenció col·lectiva en l’àmbit local, de forma
que hi hagi una coordinació entre les diverses institucions.
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La Decisió 803/2004 adoptada pel Parlament Europeu el 21 d’abril de
2004, per la qual s’aprova el programa Daphne II (2004-2008) d’acció
comunitària per prevenir i combatre la violència exercida sobre infants, joves
i dones, alerta de les repercussions greus que pot tenir la violència a llarg
termini per a les persones i per a la societat en general.

A partir d’aquesta normativa de referència internacional, l’Estat espanyol també
han anat creant la seva pròpia legislació:

• La primera gran norma de referència a nivell d’Estat és la Constitució de
1978, en què es recullen els principis d’igualtat i no-discriminació per raó
de sexe i es propugna i el dret a la vida i a la integritat física i moral, i la
prohibició de la tortura i les penes o tractes inhumans o degradants.

• Als anys vuitanta va créixer la preocupació pels drets de les dones i va tenir
lloc la reforma del Codi Civil de 1981. El 1984 es van crear les primeres
cases d’acollida a l’Estat, i el 1985 es va reconèixer de manera implícita que
la violència contra les dones és el crim encobert més freqüent al món.

• El 1986 es va celebrar una Ponència de drets humans sobre investigació
de maltractaments a les dones, i l’any 1989 el Senat espanyol en va emetre
un informe.

• El 1990 es va considerar la violència de gènere com una vulneració dels
drets humans i es va redactar el Protocol per a l’abordatge integral de la
violència masclista.

• El 2003 es van aprovar la Llei orgànica 11/2003, de 29 de setembre, de
seguretat ciutadana, violència domèstica i integració social dels estrangers;
la Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, de reforma del Codi Penal,
i el Reial decret 355/2004, pel qual es va crear un registre central per a la
protecció de les víctimes de la violència domèstica. Totes tres normes han
complementat amb posterioritat la Llei 27/2003.

• La Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de
les víctimes de violència domèstica, va comportar la regulació de mesures
cautelars sense cap antecedent en l’ordenament jurídic penal espanyol.

El 2004 es va aprovar la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que defineix
la violència de gènere com aquella que “es dirigeix sobre les dones pel fet de
ser-ne, per ser considerades, pels seus agressors, mancades dels drets mínims
de llibertat, respecte i capacitat de decisió”.

També constitueix un fet important la creació de l’Observatori Estatal de
Violència sobre la Dona (OEVM).
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En l’àmbit de Catalunya, destaquem la següent legislació:

• La Llei 11/1989, de 10 de juliol, modificada per la Llei 11/2005, de 7
de juliol, crea l’Institut Català de les Dones, per mitjà del qual s’han
desenvolupat diversos plans per a la igualtat d’oportunitats per a les dones i
de prevenció de la violència masclista.

• També cal citar el primer Protocol interdepartamental d’atenció a la
dona maltractada en l’àmbit de la llar (1998), que va ser un intent
d’establir unes pautes per facilitar la intervenció en l’àmbit de la violència
contra les dones.

• L’any 2003 es va aprovar la Resolució JUI/3338/2003 del Departament
de Justícia d’Interior, que indica que les Oficines d’Atenció a les Víctimes
del Delicte constitueixen els punts de coordinació per a la protecció de les
víctimes de violència domèstica.

• L’any de 2006, la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, estableix que totes les dones tenen
dret al lliure desenvolupament i són lliures d’explotació, maltractaments i
de tota mena de discriminació, i destaca que cal desenvolupar polítiques
d’eradicació de la violència masclista, al mateix temps que apunta que la
Generalitat té competència exclusiva en aquest àmbit.

• Entre els anys 2005 i 2007 es va constituir el Pla d’acció i desenvolupament
de les polítiques de dones a Catalunya 2005-2007. En aquest marc es
va configurar el Programa per a l’abordatge integral de les violències
contra les dones, que estableix un conjunt de mesures que afavoreixen la
prevenció i l’eradicació d’aquesta violència

• També l’any 2007 es va promulgar la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, que va recollir quins són els serveis destinats a les dones
que viuen o han viscut situacions de violència masclista.

• L’any 2008 es va aprovar la Llei 5/2008 dels drets de les dones per a
l’eradicació de la violència masclista. S’establia com òrgan responsable
en la matèria l’Institut Català de les Dones (http://goo.gl/R8Llqj) i es
recollien les actuacions que els poders públics catalans havien de dur a terme
contra la violència masclista

• El mateix 2008 es va crear també el Pla de polítiques de dones del Govern
de la Generalitat de Catalunya 2008-2011.

En l’àmbit local, alguns municipis de Catalunya han elaborat plans o
programes específics contra la violència masclista. Així mateix, ajuntaments
i consells comarcals han signat acords amb entitats i institucions per tal
d’assolir un circuit d’actuació contra la violència masclista.

Com es pot veure, durant la dècada dels vuitanta van aparèixer polítiques públiques
específiques, encara que majoritàriament limitades a la parella.
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Noves legislacions

A principis del XXI s’han iniciat a l’Estat espanyol i a Catalunya noves legislacions que
reconeixeran la violència masclista com un fenomen que s’explica per causes estructurals
i que cal combatre en la seva globalitat. És així com la nova legislació es caracteritza per:

• La inclusió del concepte de violència de gènere i la seva vinculació amb la desigualtat de
poder entre homes i dones.

• Una perspectiva integral i multidisciplinària. La violència de gènere s’enfoca des d’un model
integral i multidisciplinari, començant pel procés de socialització i educació.

• La incorporació de mesures de sensibilització, prevenció i detecció, especialment en l’àmbit
educatiu, sanitari i dels mitjans de comunicació.

• La definició de diversos drets de les dones víctimes de violència de gènere en l’àmbit de
l’atenció jurídica, social i sanitària i en l’àmbit laboral i econòmic.

Els models anteriors a aquestes dues lleis d’atenció a la violència masclista es
van articular des del paradigma de la seguretat, que centra la intervenció en els
recursos de la justícia penal. La nova legislació suposa que per primera vegada
s’afirma jurídicament que la desigualtat de poder entre homes i dones és una de
les causes de la violència masclista.

2.2.3 Serveis, programes i entitats dedicades a les situacions de
violència masclista o gènere

En l’àmbit català, i seguint la legislació vigent, la Llei 5/2008, de 24 d’abril,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, és l’Institut Català de
les Dones l’instrument vertebrador de totes les actuacions relacionades amb la
violència masclista. És també aquesta llei la que determina els serveis i prestacions
en casos de violència masclista.

Al mateix temps, l’Institut Català de les Dones ha generat una sèrie de protocols
que determinen les funcions dels serveis, el circuit i la interrelació entre serveis
en casos de violència masclista. Aquí podeu trobar els protocols::http://goo.gl/
9bxsSU.

Les diferents tasques que ha d’assumir l’Institut Català de les Dones per eradicar
la violència masclista, segons marca la legislació, són:

• Sensibilització i prevenció: el conjunt d’accions encaminades a evitar o
reduir la violència masclista per mitjà de la reducció dels factors de risc, i
gràcies a actuacions encaminades a sensibilitzar la ciutadania.

• Detecció: la posada en funcionament de diferents instruments teòrics i
tècnics que permetin identificar i fer visible la problemàtica de la violència
masclista

• Atenció: el conjunt d’accions destinades a superar les conseqüències gene-
rades per la situació de violència masclista, tot garantint la seva seguretat.
L’objectiu és la reparació de la dona.
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• Recuperació: el conjunt d’actuacions que permeten a la dona el restabli-
ment de tots els àmbits danyats per la situació viscuda.

• Evitar la victimització secundària o revictimització: actuacions destina-
des a combatre l’estigmatització de les dones que es troben o han viscut en
situacions de violència masclista.

Ajuts i prestacions econòmiques

La legislació prioritza ajuts i prestacions econòmiques per a les dones que han
patit violència masclista. Els principals ajuts i prestacions són els següents:

• Prioritat en les promocions públiques d’habitatge per a les dones que
han patit violència masclista en l’àmbit de la parella, familiar, laboral o
comunitari.

• Prioritat per a les dones més grans de 65 anys i les dones amb discapacitat
que pateixen violència masclista i que es troben en situació de precarietat
econòmica en l’accés a les places de residències públiques.

• Prioritat per a les dones amb discapacitat en l’obtenció d’ajudes públiques
destinades a l’adaptació funcional de la llar.

• Prioritat en la formació ocupacional i inserció laboral per a les dones que
es troben en qualsevol forma de violència masclista, en particular en els
casos de violència en l’àmbit laboral. És d’estricta necessitat perquè les
dones es puguin recuperar econòmicament.

• Les dones que han patit violència masclista tenen dret a prestacions
d’urgència social.

• Tenen dret a una indemnització aquelles dones que a causa d’una situació
de violència masclista pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la
salut física o psíquica de caràcter greu. També hi tenen dret els fills de
mares que moren a causa de la violència masclista.

• Els ajuts escolars han de tenir en compte les situacions de violència
masclista com a casos preferents.

• L’Estat ha de constituir un fons de garantia per cobrir l’impagament de
pensions alimentàries i compensatòries, en casos en què hi hagi constatació
judicial d’incompliment del deure de satisfer les pensions.

Serveis i recursos

La Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral per a les Dones en Situacions de
Violència Masclista queda definida en la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista. Aquesta legislació indica que correspon a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya la creació, titularitat, competència,
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programació, prestació i gestió de tots els serveis detallats d’aquests serveis, en
col·laboració amb els ens locals (ajuntaments i consells comarcals).

Així mateix, aquesta mateixa legislació també preveu que aquests serveis puguin
ser prestats a través d’entitats col·laboradores (associacions, ONG, fundacions...),
però sempre sota la inspecció, el control i el registre de l’Administració de la
Generalitat.

La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
també indica que són els municipis els encarregats de crear, programar, prestar i
gestionar els serveis d’informació i d’atenció a les dones.

Els serveis i programes existents per combatre la violència masclista estan lligats
a les diferents funcions que és necessari desenvolupar si volem prevenir i evitar
casos de violència masclista: la detecció, l’atenció, la recuperació i la prevenció.

Respecte a la funció de detecció, hi ha diversos serveis públics i serveis en mans
d’entitats i grups de dones que tenen un paper rellevant com a porta d’entrada
al circuit especialitzat de serveis que atenen casos de violència masclista:

• Centres hospitalaris.

• Centres d’atenció primària (CAP).

• Altres serveis sanitaris.

• Serveis socials d’atenció primària.

• Grups i associacions de dones.

• Serveis de formació.

• Policia (policia local i Mossos d’Esquadra).

• Serveis de justícia (Fiscalia i jutjats).

• Servei d’atenció telefònica especialitzada.

• Serveis d’informació i atenció a les dones.

• El telèfon d’emergència.

Dient que el telèfon dóna l’opció a “activar un servei d’intervenció de crisi en
situacions greus” implica que la resta de situacions esmentades no són greus, la
qual cosa no sembla correcta parlant de violència masclista. Potser hauria de ser
“activar un servei d’intervenció de crisi en les situacions més greus”?

El telèfon 900 900 120

El telèfon 900 900 120 és un servei gratuït d’atenció especialitzada, permanent i
confidencial contra la violència masclista que atén dones que pateixen situacions de
violència masclista, ja sigui per donar-los suport, informació sobre els recursos existents
o resposta a l’assessorament sobre possibles actuacions a realitzar davant una situació de
violència contra les dones, o per activar un servei d’intervenció de crisi en situacions greus.
Consulteu la web: http://goo.gl/iVdycE.

Han d’existir serveis
d’atenció policial
especialitzats que tinguin
com a finalitat garantir el
dret a la protecció i a la
seguretat davant la violència
masclista.
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Aquests serveis han de determinar si es tracta de casos urgents (violència física
o sexual, perill de mort) o si es tracta de casos no urgents.

Respecte a la funció d’atenció, s’han de destacar els serveis d’atenció a la dona,
que han de facilitar la informació, l’orientació i l’assessorament, i al mateix temps
han d’identificar necessitats concretes i decidir quines derivacions es fan.

Com a serveis d’atenció destaquen els serveis d’informació i atenció a les
dones (SIAD), que estan dirigits a totes les dones, especialment les que han patit
violència masclista, i s’encarreguen d’informar, assessorar i oferir, en primera
instància, atenció i acompanyament pel que fa a l’exercici dels drets com a dona.
Cal ressaltar que ofereixen assessorament jurídic o psicològic, i en alguns casos
organitzen tallers i activitats de tipus grupal i comunitari.

A Catalunya hi ha diversos serveis d’informació i atenció dirigits a les dones. En
el cas de Barcelona, els gestiona l’Ajuntament i s’anomenen punts d’informació
i atenció a les dones (PIAD); vegeu-ne més informació en el següent enllaç: http:
//goo.gl/fpb0uW.

En el cas que no sigui urgent d’atendre la situació també es poden fer derivacions
a associacions i entitats socials que tenen programes propis d’acompanyament o
assessorament.

En el cas que hi hagi una situació d’urgència existeixen serveis d’atenció i
acolliment d’urgències per a dones que es troben en situacions de violència
masclista i que tenen els seus fills a càrrec. Són serveis especialitzats que
s’encarreguen de l’atenció i l’acolliment temporal d’urgències de les dones que
estan o han estat sotmeses a qualsevol tipus de violència masclista, així com dels
seus fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal.

Els objectius d’aquests serveis són:

• Oferir un espai de seguretat i seguretat emocional a les dones que han patit
violència masclista i als seus fills.

• Proporcionar atenció educativa i psicològica.

• Assessorar i acompanyar les dones en relació amb el seu futur.

• Ajudar la dona perquè pugui acompanyar els seus fills i assegurar la
cobertura de les necessitats bàsiques d’allotjament, manutenció i salut.

El centres d’atenció i acolliment d’urgències disposen d’un equip multidisciplinari
integrat per professionals de l’educació social, la psicologia i el treball familiar.
L’estada en aquests serveis ha de tenir la durada mínima indispensable (màxim 15
dies) per activar recursos estables que donin resposta a les situacions personals i
socials de les dones i els seus fills.

Respecte a la funció de recuperació, hi ha diversos recursos que ajuden a superar
situacions de violència masclista. Els serveis especialitzats que s’encarreguen de
dur a terme una intervenció que pretén ajudar en la reparació de les dones que
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defineix la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, són els següents:

• Servei d’acolliment i recuperació per a dones que es troben en situació
de violència masclista i amb els seus fills a càrrec. Són serveis especia-
litzats, residencials i temporals que ofereixen acolliment i atenció integral
per possibilitar el procés de recuperació i reparació a les dones, així com als
seus fills a càrrec, que han viscut qualsevol tipus de violència masclista i que
requereixen un espai de protecció. S’atén aquelles dones —i els seus fills—
que han hagut d’abandonar el domicili i no disposen de recursos personals
i/o econòmics per fer front a aquesta situació. El principal objectiu és la
recuperació psicosocial de les dones, a la vegada que la dels seus fills, per
aconseguir la seva autonomia i fer així que puguin tornar a establir relacions,
en el sentit més ampli del terme, lliures de violència. L’objectiu final és que
les dones passin d’una posició de víctimes a una condició d’agents actives.
La proposta d’entrada en aquest servei correspon als serveis bàsics d’atenció
social primària dels ens locals en coordinació amb la Unitat d’Actuacions
en Matèria de Violència Familiar de la Secretaria de Família. Per prendre
aquesta decisió, un equip multidisciplinari parteix de la valoració de la
necessitat i de l’acceptació voluntària de la dona.

• Serveis d’acolliment substitutori de la llar. Són serveis temporals, de
continuació del procés iniciat als serveis d’acolliment i recuperació, que
acostumen a prestar-se en pisos. Actuen com a substitució de la llar i han
de comptar amb el suport personal, psicològic, mèdic, social, jurídic i de
lleure, així com facilitar la plena integració sociolaboral de les dones que
pateixen situacions de violència.

• Serveis d’intervenció especialitzada. Són uns serveis especialitzats que
ofereixen recursos i una atenció integral al procés de recuperació i reparació
de les dones que estan o han estat en situació de violència masclista, així
com als seus fills. També s’encarreguen de desenvolupar actuacions per a
la prevenció, la sensibilització i la implicació comunitària. Els principals
objectius d’aquests serveis són:

– Oferir una informació de qualitat sobre els recursos de la xarxa pública
i associativa que atén situacions de violència masclista.

– Oferir una atenció social, legal i terapèutica especialitzada i continua-
da en relació amb el procés de violència viscut per poder reparar els
danys ocasionats.

– Acompanyar la dona en la presa de decisions sobre el futur.

– Tramitar ajuts específics (d’habitatge, econòmics, educatius...) quan
sigui convenient en el procés de recuperació.

– Establir les coordinacions precises amb tots els serveis i recursos
complementaris.

Les fonts de derivació de casos en aquest servei poden ser l’atenció primària de sa-
lut, l’atenció primària social, les oficines d’atenció a la víctima del Departament de

Podeu consultar el web del
Servei d’Atenció,
Recuperació i Acollida
(SARA) en el següent
enllaç: http:
//goo.gl/oLa5Bk.
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Justícia i els serveis d’atenció i informació a les dones. Els professionals d’aquest
servei conformen un equip multidisciplinari integrat per persones titulades en
Psicologia, Treball Social, Educació Social, Dret i Inserció Laboral. L’Ajuntament
de Barcelona fa aquestes derivacions a través del Servei d’Atenció, Recuperació
i Acollida (SARA).

Val la pena destacar altres serveis de recuperació que no estan inclosos específi-
cament en la Llei i que l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat. Es tracta de
serveis molt específics, definits pel mateix consistori:

• Servei d’atenció a nenes i nens que han patit violència masclista (SAN):
espai d’intervenció psicològica i educativa que té per objectiu que les nenes
i els nens es puguin recuperar de les conseqüències de la violència viscuda
i que les mares puguin acompanyar i facilitar aquest procés de recuperació
tot creant un espai de seguretat i millorant el vincle maternofilial.

• Servei d’atenció a homes per a la promoció de relacions no violentes
(SAH): servei d’assessorament i tractament dirigit a homes que exerceixen
o han exercit violència vers la parella i que volen canviar la seva manera de
relacionar-s’hi, allunyant-se de les conductes violentes. L’accés és directe i
voluntari.

• Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l’Agència ABITS: servei es-
pecífic que l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició de les dones que
exerceixen la prostitució o són víctimes d’explotació sexual, especialment
d’aquelles que ofereixen i negocien els serveis a la via pública.

Més enllà d’aquests serveis especialitzats, els serveis socials d’atenció primària,
els serveis sanitaris, els serveis de formació i inserció laboral i els serveis
policials i jurídics ajuden al procés de reparació de les dones. Aquests serveis
no tenen específicament aquest objectiu, però poden ajudar a assolir-lo gràcies a
les possibilitats que donen de suport a la inserció social i a l’establiment de xarxes
comunitàries. A més a més, garanteixen la protecció de les dones i/o permeten que
la seva autoestima i la seva satisfacció vital augmentin. Així mateix, hi ha serveis
i programes que presten i desenvolupen les associacions i les entitats socials.

Finalment, i respecte a la funció de prevenció, volem destacar que la Generalitat
de Catalunya i el Govern de l’Estat espanyol també duen a terme diferents
programes de prevenció de la violència masclista. Destaquem seguidament
aquells programes més importants, definits per les mateixes administracions:

• Assegura’t (http://goo.gl/9GVvg5): còmic orientat a prevenir la violència
masclista entre la joventut, i a esdevenir una guia didàctica adreçada al
professorat, editat pel Departament d’Interior. Es tracta d’una eina que
complementa les xerrades que fan els Mossos d’Esquadra als instituts sobre
violència masclista en l’àmbit de la seguretat.

• Boja per tu (http://goo.gl/Uhw4qw): còmic destinat a la prevenció de
la violència masclista en l’àmbit de la parella, adreçat principalment a
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estudiants d’ESO i editat per la Delegación del Gobierno para la Violencia
de Género i el Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat.

• Concurs de microrelats amb motiu del Dia Internacional per a l’Eli-
minació de la Violència envers les Dones (http://goo.gl/NHR7yD): es
convoca cada any en el marc de la commemoració, el 25 de novembre, del
Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones per
part de l’Institut Català de les Dones. Consisteix a escriure un relat literari
de com a màxim 420 caràcters que mostri relacions de parella basades en el
respecte i la igualtat.

• Exposició itinerant “Violència masclista en la parella: desmuntem
mites?” (http://goo.gl/18QalK): exposició impulsada per l’Institut Català
de les Dones que proposa una revisió d’alguns mites associats a l’amor
romàntic i a la violència masclista i que alhora ofereix idees per transformar-
los i avançar així vers unes relacions lliures d’aquesta violència.

• Programa “Estimar no fa mal! Viu l’amor lliure de violència” (http:
//goo.gl/quJomB): programa impulsat per l’Institut Català de les Dones
que pretén dotar els professionals que treballen amb joves adolescents de les
competències necessàries per tal que puguin realitzar accions de prevenció
de les situacions d’abús en les relacions afectives i de parella.

A més a més, en aquest enllaç podreu trobar totes les campanyes contra la violència
masclista que ha dut a terme el Govern espanyol des de l’any 2005: http://goo.gl/
roK9nz.

Una vegada més hem de destacar que la societat civil i, per tant, les associacions,
organitzacions i entitats han tingut un paper cabdal a l’hora de tirar endavant
programes de prevenció, detecció, atenció i recuperació en relació amb la violèn-
cia masclista. En concret, les associacions i organitzacions lligades al moviment
feminista han estat claus tant en la proposta de serveis necessaris com en la pressió
pel desenvolupament d’una legislació que assegurés el desplegament d’uns serveis
d’atenció a la dona, com també en la construcció de l’enfocament des del qual calia
intervenir.

Mural contra la violència masclista.
2.2.4 Principis d’intervenció en situacions de violència masclista o
gènere

La xarxa de serveis i recursos encarregades de la prevenció i l’atenció de les
situacions de violència masclista cal que doni resposta als següents principis:

• Detecció: els diferents servei territorials, com ara els serveis sanitaris, els
serveis socials i d’altres, més els serveis destinats específicament a les dones,
cal que tinguin la capacitat de detectar situacions de violència masclista, i
per això han de disposar dels professionals, els dispositius, els instruments
i els protocols necessaris per poder acomplir amb aquesta funció.

En la secció “Annexos”
d’aquest apartat hi
trobareu un llistat detallat
de les principals
associacions,
organitzacions i entitats
importants dins l’àmbit de
la infància i l’adolescència
en risc social.



Context de la intervenció social 90

Necessitats de les persones en situació de risc social
d'infants i adolescents, violència masclista i

violència familiar

• Problemàtica estructural: cal tenir present, sempre que s’intervingui en
casos de violència masclista, que es tracta d’un fenomen estructural i no
personal. Per tant, un sistema de serveis que pretengui atendre aquestes
situacions prioritzarà i disposarà de serveis i programes de prevenció de la
violència masclista.

• Integral: les mesures i els serveis que donin resposta a situacions de
violència masclista han de tenir en compte la totalitat de danys que pateixen
les dones a conseqüència d’aquesta violència, incloent-hi danys socials i
econòmics.

• Diversitat: des dels diferents serveis i intervencions cal tenir en compte
les particularitats territorials, culturals, religioses, personals i socioeconò-
miques de les dones en situació de violència masclista, així com les seves
necessitats específiques, sempre tenint molt clar que cap particularitat no
justifica la vulneració dels drets fonamentals de les dones.

• La minimització de la victimització secundària: cal establir mesures i fer
un treball de prevenció social i comunitari que impedeixi l’estigmatització
de les dones que han patit violència masclista.

• Immediatesa: cal tenir un sistema de serveis que prevegi la possibilitat
d’atendre de forma urgent qualsevol cas de violència masclista en qualsevol
moment.

• Coordinació: cal que els diferents serveis i professionals que atenen casos
de violència masclista actuïn de forma coordinada i permetin atendre les
dones de forma integral i àgil.

• La dona com a centre d’atenció: la dona sempre ha de ser el centre d’a-
tenció de la intervenció i s’han de destinar els esforços a la seva recuperació,
però mai hem d’oblidar la importància dels fills o persones dependents que
també han viscut i presenciat situacions de violència masclista.

• Multicausalitat: cal que s’intervingui des d’un model d’anàlisi que inclo-
gui la multicausalitat del problema i que relacioni els elements dels diferents
sistemes que hi intervenen.

• Prevenció: són fonamentals els programes i els serveis que tinguin com
a objectiu trencar amb la transmissió social i cultural de la ideologia que
legitima l’ús de la violència contra les dones.

• Relació d’ajuda: cal establir una relació d’acompanyament, d’escolta
activa, d’informació constant, oferint els serveis que la dona necessiti, i
demostrant coherència en la nostra intervenció. I cal evitar cap actitud
que pugui responsabilitzar-la de la violència. Així mateix, són necessàries
intervencions que apoderin la dona.

• Atenció i recuperació: cal que existeixin serveis que es dediquin a l’atenció
i recuperació en els casos de la violència masclista. Per això és necessari que
es proporcioni a les dones espais terapèutics i d’altres tipus que cobreixin
les seves necessitats. En aquest sentit, destaquem espais compartits en
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què pugui contactar amb altres dones que entenguin la problemàtica o que
estiguin passant per processos similars.

2.3 Maltractament a la gent gran

L’apartat que us presentem a continuació és molt més breu que el que hem
dedicat a la violència masclista i a la infància i l’adolescència en risc social,
perquè malauradament a l’Estat espanyol i a Catalunya la legislació, els serveis
i els recursos i les entitats destinats a la violència contra la gent gran és gairebé
inexistent.

És evident que la problemàtica dels maltractaments a la gent gran requereix
encara una resposta més gran tant a nivell de la societat civil com per part de
les administracions publiques. En aquest sentit, queda molt camí per recórrer.

2.3.1 Legislació i normativa relacionada amb el maltractament a la
gent gran

Tan a nivell de l’Estat espanyol com de Catalunya no existeix una normativa
específica pel maltractament a la gent gran, però sí que podem destacar que,
al llarg dels darrers anys, institucions molt rellevants, tant internacionals com
nacionals, han dut a terme declaracions i conferències centrades en la violència
envers la gent gran, en els quals s’inclouen referents molt significatius i s’exposen
recomanacions i mesures específiques amb l’objectiu de sensibilitzar i educar la
població sobre la qüestió dels maltractaments i impulsar la creació de serveis per
intervenir en els casos detectats, així com establir programes d’informació a fi de
prevenir possibles situacions de maltractament.

Seguidament us els destaquem de forma cronològica:

• Declaració Universal dels Drets Humans, aprovada el 1948 per l’Assem-
blea General de Nacions Unides. En aquesta declaració s’estableixen els
drets bàsics de tots els éssers humans en les esferes civil, política, social,
econòmica i cultural. Si considerem el maltractament a la gent gran una
qüestió de drets humans, és en aquest marc de referència on s’insereix.

• Pla internacional d’acció sobre l’envelliment, aprovat el 1982 a Viena en
la primera Assemblea Mundial sobre Envelliment.

• Aquests van ser ampliats i detallats en un document posterior denomi-
nat Principis de les Nacions Unides a favor de les persones d’edat
avançada(1991), en què es demana als governs que incorporin aquests
principis als seus programes sempre que sigui possible. Els principis són:
independència, participació, atenció, autorealització i dignitat.
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• I Conferència Nacional de Consens sobre l’ancià maltractat celebrada a
Almeria el 1995, on professionals de diferents disciplines varen participar
en diferents comissions de treball, abordant les definicions, les tipologies,
els factors de risc, la recerca i altres. Es va elaborar una Declaració d’onze
punts que sintetitzen les conclusions a les quals es van arribar.

• Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea aprovada l’any 2000 a
Niça. En el seu article 25 es reconeix i respecta el dret de les persones en
edat avançada a una existència digna i independent i a participar en la vida
social i cultural.

• II Assemblea Mundial sobre l’Envelliment, celebrada a Madrid l’any
2002. El secretari general del Consell Econòmic i Social de Nacions
Unides va presentar un informe sobre el maltractament de les persones
d’edat avançada amb la finalitat de contribuir als debats sobre l’elaboració
de l’Estratègia internacional d’acció sobre l’envelliment, 2002. En aquest
espai de debat de les organitzacions no governamentals es va decidir que
les institucions han de prestar una atenció especial a les persones grans més
fràgils i vulnerables que es trobin en situació de pobresa i/o dependència.
També es va fer menció de la manca de protecció legal en situació de
violència o maltractament en tots els àmbits.

• Informe Violència i salut de l’Organització Mundial de la Salut elaborat
l’any 2002. L’informe dedica tot un capítol al maltractament de la gent gran
i dóna unes recomanacions per a l’establiment d’estratègies de prevenció i
la promulgació de lleis més estrictes.

• Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat l’any 2006. En l’article 18 es
fa referència al fet que les persones grans tenen dret a viure amb dignitat,
lliures d’explotació i maltractament, sense que puguin ser discriminades. A
l’article 40 s’aborda la protecció de les persones grans perquè puguin tenir
una vida digna i aconseguir la integració social.

• Es proclama el Dia de presa de consciència de l’abús i maltractament
en la vellesa, l’any 2006 a Nova York, per part de les Nacions Unides i
per INPEA (Xarxa Internacional de la Prevenció del Maltractament a la
Vellesa).

• VI Congrés Nacional de la Gent Gran celebrat el 2010. En el seu
manifest s’exigeix la posada en marxa d’un marc normatiu que doni resposta
als maltractaments a la gent gran i anima les persones d’edat avançada a
denunciar si viuen una situació de maltractament.

• Carta europea dels drets i responsabilitats de les persones grans que
necessiten atenció i assistència de llarga durada, aprovada l’any 2010. Es
refereix als drets fonamentals de les persones grans que tenen algun tipus de
dependència. Així mateix, en el seu primer article s’explicita la importància
de la protecció contra els maltractaments.

A Catalunya s’han posat en pràctica aquestes recomanacions, bàsicament a través
de la Carta dels Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya: http://goo.gl/
TrwVNQ.
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També cal destacar que en el cas que es produeixi un maltractament hi ha un règim
sancionador que castiga, mitjançant el Codi Penal, el delicte de maltractaments,
l’abandonament, la inducció a abandonar el domicili, els delictes d’estafa i
apropiació indeguda i l’incompliment dels deures dels tutors, entre d’altres.

2.3.2 Serveis, programes i entitats dedicades al maltractament de la
gent gran

En l’àmbit català no existeixen serveis i recursos específics destinats a prevenir i
atendre casos de maltractament de la gent gran. Lògicament, la xarxa de serveis
destinada a l’atenció a la gent gran i a la violència masclista, així com els serveis
policials, tenen un paper important en la prevenció d’aquestes situacions i en
l’atenció a la gent gran, però no podem parlar de l’existència de serveis específics.

El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya
estableix orientacions d’actuació contra els maltractaments a les persones
grans i disposa un protocol marc que és una eina concreta per utilitzar
en la pràctica professional i institucional, en els establiments residencials,
en els centres d’atenció primària, en els serveis a domicili i en els
serveis d’acompanyament, entre d’altres. El document té com objectiu
donar orientacions per a la prevenció, la detecció i l’atenció de casos de
maltractament a la gent gran.

També cal destacar la campanya engegada pel mateix Departament que té com a
eslògan “Pel bon tracte a la gent gran: Patrimoni de la humanitat”, i que té com
a objectiu la prevenció i la denúncia de les situacions de maltractament a la gent
gran.

També volem ressaltar que són gairebé inexistents les associacions, organitzaci-
ons i entitats que en el marc de l’Estat espanyol es dediquen a aquesta temàtica,
és a dir, a prevenir i donar respostes davant el fenomen del maltractament a la
gent gran. Aquesta realitat s’explica perquè la consciència sobre la importància
de protegir les persones grans d’una situació de maltractament no està gens estesa
per la falta de valor que es dóna en les nostres societats a les persones grans, i també
perquè aquest és un grup que moltes vegades, per les seves condicions físiques, té
menys capacitat per organitzar-se.

2.3.3 Principis d’intervenció en relació amb les situacions de
maltractament de la gent gran

La xarxa de recursos i serveis destinats a l’atenció de la gent gran, com són
l’atenció domiciliària, els serveis sanitaris, els casals, les residències, els centres
de dia, etc., han d’actuar d’acord amb els següents principis per evitar situacions
de maltractament:

Podeu trobar més
informació sobre la
campanya “Pel bon tracte a
la gent gran: Patrimoni de la
humanitat” en el web
següent: http:
//goo.gl/R639Y3.

En la secció “Annexos”
d’aquest apartat hi
trobareu un llistat detallat
de les principals
associacions,
organitzacions i entitats
importants dins l’àmbit del
maltractament a la gent
gran.
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• Prevenció: per tal de combatre els maltractaments de la gent gran calen una
sèrie de polítiques de caràcter preventiu i una sèrie d’actuacions que ajudin
a la sensibilització en aquesta qüestió.

• Autonomia: qualsevol intervenció que es faci amb les persones grans
promourà la seva autonomia i la seva capacitat de decisió, sempre que el seu
estat de salut ho faci possible, respectant així la llibertat d’elecció, eliminant
qualsevol possibilitat de coacció i fent allò sobre el que la persona gran ens
doni el seu consentiment.

• Detecció: es posaran en marxa tots els dispositius, protocols i instruments
en els diferents serveis d’atenció comunitària i en l’àmbit residencial per
detectar si s’ha produït o s’està produint alguna situació de maltractament.

• De no-maleficència: no es faran accions contraindicades i es faran aquelles
que sigui clarament indicades, valorant la relació risc-benefici.

• Beneficència i benestar: s’actuarà donant aquells serveis i recursos que
responguin a les necessitats de la persona gran.

• Denúncia: quan es detectin situacions de maltractament es promourà la
denúncia davant les instàncies pertinents.

• Supervisió: es promouran totes les actuacions de supervisió en el marc dels
serveis i recursos destinats a la gent gran per tal de prevenir les situacions
de maltractament i actuar en el cas que es produeixin.

• Formació: es promourà la formació dels professionals per tal de garantir
que no es produeixi cap situació d’abús o negligència respecte de les
persones d’edat avançada.

• Recuperació: es vetllarà perquè hi hagi serveis i programes que permetin
l’atenció a les persones que hagin viscut el maltractament i que en permetin
la recuperació.
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Introducció

Aquesta unitat us ajudarà a completar la comprensió dels principals col·lectius
en situació d’exclusió social a la nostra societat: tractarem en aquesta part la
discriminació per raó de sexe i també la de lloc de procedència, ètnia i cultura.

En parlar de discriminació per raó de sexe tindrem en compte tots els tipus de
discriminació que es poden donar en aquesta categoria. Així, parlarem sobre la
discriminació de la dona, de la discriminació per qüestions d’identitat de gènere i
finalment de la discriminació per orientació sexual.

Malgrat que en la nostra societat, gràcies a la lluita històrica pels drets dels dife-
rents col·lectius afectats per la discriminació de sexe, s’avança progressivament en
aquest terreny, veureu que el camí a recórrer encara és llarg i que malauradament
són col·lectius que actualment encara pateixen els efectes de l’exclusió social i
la discriminació en molts casos. Com a futurs integradors, és molt important
que conegueu les particularitats dels diferents col·lectius i que disposeu d’eines
metodològiques i conceptuals per tal de combatre la seva exclusió en els vostres
projectes d’intervenció.

A propòsit de la discriminació per lloc de procedència, ètnia i cultura, l’analitza-
rem tenint en compte aquestes condicions, incidint en els conceptes de cultura i
ètnia. Cal recordar, a més, que les persones que es troben en aquesta situació en la
nostra societat és perquè pertanyen a una minoria ètnica o cultural o bé es troben
al nostre país procedents d’un altre context cultural a causa d’una migració. Per
entendre els motius de la seva exclusió són tan importants les qüestions que tenen
a veure amb els estigmes socials derivats de la diferència ètnica i cultural com les
dificultats amb què es troba una persona que ha emigrat a un altre país, sobretot
quan la cultura del país és molt diferent i a més la persona no és reconeguda com
a ciutadà de ple.

Així, en l’apartat “Àmbits d’intervenció social: persones en situació d’exclusió
social i discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura”
analitzarem les característiques de la situació d’aquestes persones i els tipus
de discriminació que pateixen per tal de poder combatre-la. També serà molt
important tenir en compte quin és l’imaginari col·lectiu al voltant d’aquestes
persones i com s’han forjat aquestes percepcions.

Per poder atacar la problemàtica en qüestió serà fonamental entendre els factors
que influeixen sobre les situacions de risc d’exclusió social d’aquests col·lectius
i analitzar de manera detallada quin tipus de necessitats tenen aquestes persones.
A l’hora d’implementar un projecte d’intervenció social per tal d’incidir en els
problemes, necessitarem, finalment, establir indicadors de la seva situació de risc
d’exclusió social.
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En l’apartat “Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a
les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura” començarem fent un recorregut històric per entendre
com la discriminació d’aquests col·lectius ha arribat als nostres dies. A partir
d’aquí analitzarem la situació en l’actualitat i repassarem les condicions legals i
jurídiques amb què es troben aquests col·lectius al nostre país. Serà fonamental
veure quin tipus de programes s’estan implementant per solucionar la problemàtica
que afecta aquests col·lectius i conèixer amb quins ajuts econòmics poden comptar.
Atès que la seva participació social és una qüestió cabdal per al seu procés
d’inclusió, serà útil conèixer quines són les principals associacions, organitzacions
i entitats en general que treballen per combatre la discriminació en aquests àmbits.

La discriminació en aquests camps és molt complexa, i s’entrecreua amb moltes
altres variables que hi incideixen de diferent manera. Per aquest motiu, malgrat
que entendre les característiques i la situació d’aquestes col·lectius en general us
servirà de gran ajut, el més important serà que analitzeu i estudieu les situacions
en particular de les persones amb les quals treballeu.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Determina els àmbits d’intervenció social descrivint les característiques i
necessitats de les persones en situació de: exclusió social, discriminació per raó
de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Descriu les característiques biològiques, psicològiques i socials associades
a situacions o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura.

• Identifica el col·lectiu de persones en situació o risc d’exclusió social,
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Explica les característiques i necessitats de les persones en situació o risc
d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia
o cultura.

• Identifica els factors que influeixen en les situacions de risc d’exclusió social,
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Descriu les variables que influeixen sobre les situacions de risc d’exclusió
social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Relaciona les característiques dels subjectes i col·lectius específics amb les
demandes i necessitats d’intervenció social.

• Identifica les principals fonts d’informació sobre els col·lectius d’interven-
ció.

• Valora la importància de fonamentar la intervenció en les necessitats dels
destinataris sense mostrar prejudicis ni actituds intolerants.

2. Caracteritza els serveis i programes d’intervenció social dirigits a les persones
en situacions o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura, relacionant-los amb les necessitats personals i socials
a les quals donen resposta.

• Identifica els diferents enfocaments, modalitats i estratègies d’intervenció
social en situacions o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe,
lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Relaciona les principals organitzacions i serveis dirigits a la intervenció
social dirigits a situacions d’exclusió o risc d’exclusió social, discriminació
per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.
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• Descriu diferents contextos i sistemes organitzatius d’intervenció en si-
tuacions o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura.

• Explica les línies generals dels principals programes d’intervenció social
i promoció de la igualtat dirigits a situacions o risc d’exclusió social,
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Identifica els aspectes bàsics de la intervenció social en situacions d’ex-
clusió o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura.

• Enumera les principals prestacions i ajuts als quals tenen dret les persones
en situació d’exclusió o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe,
lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Valora la importància del suport social en la integració de les persones
en situació o risc d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de
procedència, ètnia o cultura.

• Concreta la importància social, l’àmbit d’actuació i els límits del voluntariat
en la intervenció social en situació o risc d’exclusió social, discriminació per
raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.
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1. Àmbits d’intervenció social: persones en situació d’exclusió
social i discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o
cultura

Per tal de realitzar una intervenció social, entenent aquesta com l’acció que
s’emprèn sobre un col·lectiu o individu amb la finalitat de millorar la seva
situació de desigualtat, cal fer un esforç per comprendre les situacions que
generen la discriminació. Ens disposem a analitzar, doncs, les característiques
dels col·lectius que ara ens ocupen: les persones en situació d’exclusió social i
discriminació per lloc de procedència, ètnia o cultura, per una banda, i les persones
en la mateixa situació per raó de sexe, per l’altra.

Podem considerar la diversitat de l’espècie humana com un patrimoni molt valuós
que hauríem de cuidar amb tanta dedicació com ho fem amb el patrimoni natural
o cultural. Els béns que es deriven de la diversitat ètnica i cultural de l’espècie
humana haurien de ser curosament preservats, perquè és a partir d’ells que s’ha
acumulat la diversitat del coneixement humà tal com el coneixem.

Actualment, amb la internacionalització de l’economia i el coneixement, les
migracions es donen com un procés quotidià de moviment de ciutadans en el món,
principalment per motius econòmics, però també demogràfics o polítics. Aquesta
internacionalització també és coneguda com globalització.

Anomenem globalització el procés econòmic, tecnològic i social a escala
mundial que des de finals del segle passat ha aportat importants avenços
en ciència i tecnologia que han conduït a millores substancials en les
comunicacions i els transports, i consegüentment a l’apropament de les
fronteres nacionals.

La globalització ha possibilitat la mobilitat massiva dels ciutadans i ha apropat
fronteres i mercats. Paradoxalment, però, la interrelació de cultures en un
món globalitzat produeix riquesa cultural però també provoca discriminació i
exclusió. Z. Bauman explica com la globalització, o com ell l’anomena, la
propagació global de la modernitat, ha generat un nombre cada cop més alt de
persones privades de recursos que es redistribueixen pel planeta, la qual cosa
provoca inquietud en la ciutadania dels països receptors. Com a professionals
de la integració social heu de saber analitzar les particularitats dels problemes
derivats d’aquest fenomen per tal de poder intervenir adequadament en els casos
de discriminació pel lloc de procedència, ètnia o cultura de les persones.

Pel que fa a l’altre tipus de discriminació que es tracta en aquesta unitat, la
discriminació per raó de sexe, cal definir de què estem parlant quan ens hi referim.
De vegades, quan es parla de discriminació de sexe i discriminació de gènere,
s’intercanvien ambdues expressions com a sinònimes, però veureu que hi ha una
diferència significativa entre aquests dos conceptes.
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El sexe fa referència a les característiques biològiques, fisiològiques i
orgàniques de les persones que fan que les identifiquem com a femelles o
com a mascles de l’espècie humana.

Aquesta és la definició donada per la biologia, però sobre aquesta base es
construeix la identitat de gènere, que té una naturalesa de caràcter social.

El gènere és un concepte creat per designar les diferents formes en què
es construeix culturalment la identitat de gènere en les diferents societats
humanes.

Els patrons de comportament segons la identitat de gènere no són invariables, sinó
que presenten una àmplia variabilitat, tant per èpoques com per cultures.

Tot i que en les darreres dècades s’ha avançat força en la inclusió social tant de
les dones com de les persones amb orientacions i definicions sexuals diferents de
l’heterosexualitat, encara hi ha força treball a fer per la inclusió tant per motius
de gènere com d’orientació sexual d’aquestes persones en totes les esferes de la
societat.

L’informe Kinsey

L’informe Kinsey, elaborat pel biòleg Alfred C. Kinsey el 1948, va ajudar a desterrar
mites sobre la sexualitat en general i en concret sobre l’homosexualitat. Es va entrevistar
més de 20.000 homes i dones de manera anònima sobre el seu comportament sexual, i
a partir de l’informe es va concloure que pràctiques sexuals que fins aquell moment eren
considerades immorals, com l’homosexualitat o la masturbació, eren practicades per un
percentatge considerablement alt de la població.

Encara avui les dones pateixen discriminació en les esferes política, civil, laboral,
econòmica, social i cultural, fins i tot en les societats democràtiques d’Occident.
De cada 10 persones en situació de pobresa al món, 7 són dones, i el 75% de
persones analfabetes al món també. De la mateixa manera, malgrat que l’any
1990 l’Organització Mundial de la Salut va eliminar l’homosexualitat de la llista
de malalties mentals, les persones amb orientació sexual diferent de l’heterosexual
han de suportar encara en gran mesura l’estigmatització, l’exclusió i la invisibilitat
en la seva representació pública i social. No cal oblidar tampoc que actualment en
més de 80 països del món se segueix criminalitzant i perseguint l’homosexualitat
i condemnant-la amb penes que van des de la presó fins a la pena de mort. Les
persones amb una identitat de gènere diferent d’home-dona es troben en una
situació de vulnerabilitat que fa que pateixin una discriminació quotidiana en
molts àmbits de la vida social.
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1.1 Les persones en risc d’exclusió social o de discriminació pel seu
lloc de procedència, ètnia o cultura

En aquest punt es tracta de definir quines són les diferències i implicacions que té
parlar d’exclusió social, marginació o discriminació segons els diferents trets; lloc
de procedència, ètnia i cultura són conceptes que s’entrecreuen i de vegades fins
i tot funcionen per parells o units tots tres, però val la pena diferenciar des d’un
principi a què ens referim quan parlem de cadascun d’ells i quins són els conceptes
que s’hi relacionen.

Per començar, quan parlem d’una discriminació de qualsevol tipus ens referim a
l’acte de segregar una persona dins una societat, d’apartar-la, i així limitar els seus
drets fonamentals i atemptar contra el dret a la igualtat de les persones.

1.1.1 Tipus de discriminació relacionats amb origen, ètnia i cultura

Discriminar algú pel lloc de procedència és tractar algú de manera desfavorable
perquè prové d’un lloc o d’una nacionalitat en particular, pel seu accent diferent,
o a causa del seu origen ètnic. Aquest tipus de discriminació està directament
relacionada amb el que anomenem xenofòbia.

La xenofòbia és el temor que produeix rebuig i hostilitat cap a les persones
d’origen nacional divers del propi, cap als estrangers.

El rebuig per xenofòbia es pot manifestar de les formes més diverses, des del
menyspreu i la discriminació en les activitats de la vida quotidiana, en l’oci, en
el terreny educatiu o en l’àmbit laboral. És tan criticable èticament com punible
legalment. A més, trepitja els drets i les llibertats fonamentals dels individus que
la pateixen tant per qüestions polítiques, com econòmiques, socials o culturals.

Aquest fenomen, segons alguns corrents de psicologia, s’origina a partir de la por
d’allò desconegut, de tot el que és diferent, que és concebut com a perillós a causa
d’una percepció esbiaixada. La xenofòbia es dóna quan les persones tendeixen a
sobrevalorar la seva cultura, les seves tradicions i el seu grup ètnic en comparació
amb el dels altres. Quan això succeeix, es veu tot allò forà com una amenaça de
la qual els individus xenòfobs s’haurien de defensar.

La discriminació per l’origen ètnic, d’altra banda, és un tracte excloent o restrictiu
basat en l’origen ètnic i cultural de les persones, que menysprea els hàbits, costums,
indumentària, símbols, estils de vida, sentit de pertinença o les creences d’un grup
social concret, o bé les seves característiques físiques, com el color de la pell,
les faccions, l’alçada o el color del cabell. Aquest tipus de discriminació està
fonamentada en una ideologia racista que proclama la superioritat d’uns grups
ètnics sobre els altres. El seu objectiu és limitar els drets de les persones en els
àmbits polític, econòmic, social o cultural.
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De vegades es pot arribar a identificar el concepte de discriminació per l’origen
ètnic com a similar al de racisme. Malgrat que aquests dos conceptes solen estar
estretament relacionats, veureu que no són exactament el mateix.

El racisme és una ideologia que postula que les persones podem
ser classificades en races segons les nostres característiques físiques i
biològiques i que hi ha determinats trets que fan que hi hagi races amb trets
fenotípics o genotípics superiors a les altres.

Actualment, però, encara que en el llenguatge col·loquial els termes raça i racisme
encara se segueixen utilitzant, no és adequat parlar de races, ja que la ciència ha
desestimat la raça com a característica biològica. Les races no són categories
objectivament identificables, sinó que es tracta de construccions socials que tenen
en el seu origen una funció ideològica més basada en estereotips o prejudicis que
en fets concrets i mesurables.

Un estereotip és un idea que sense estar necessàriament relacionada amb la
realitat s’atribueix a un individu o a un grup social.

Tant els estereotips com els prejudicis tenen una funció molt important en
l’exclusió social, són els conceptes a través dels quals els grups socials o persones
que exerceixen l’exclusió cap als altres legitimen els seus actes.

Un prejudici és un conjunt de creences de caràcter negatiu atribuïdes a una
persona o a un grup de persones anticipadament, sense haver-les jutjat mai
a partir de l’experiència pròpia.

El 1888, l’explorador americà
d’origen gal·lès Henry Morton

Stanley va tornar del Congo amb el
trofeu dels pigmeus que va

"descobrir" durant les seves
aventures colonials (The Graphic,

1890).

La discriminació per cultura també està directament relacionada amb la discri-
minació per origen ètnic, encara que no és exactament el mateix. Per tal de poder
entendre aquesta diferència cal fer un breu repàs dels conceptes analitzats per
l’antropologia, la ciència que estudia la cultura humana, al voltant de la cultura
i els conceptes relacionats amb ella.

El terme cultura és molt ambigu, i la seva interpretació ha anat canviant al llarg
del temps. En el seu origen es relacionava amb el cultiu de l’esperit humà. Una
persona culta, doncs, era la que dedicava el seu temps a l’estudi. Més endavant, cap
al segle XVIII, es va començar a aplicar el terme cultura a les societats per designar
les societats civilitzades, amb una connotació de progrés. Així doncs, mitjançant
aquesta accepció del terme, se separaven les cultures que es consideraven més
avançades de les que ho eren menys. D’aquesta manera, amb una definició que
defensava que unes cultures estaven per sobre de les altres, es legitimaven relacions
de poder i dominació entre pobles durant l’època del colonialisme. No va ser fins
al segle XIX, amb el romanticisme alemany, quan es va començar a parlar de
les cultures, en plural, com la diferent configuració de creences, formes i trets
socials de cada grup social particular respecte dels altres. A poc a poc es va anar
passant de l’anterior visió jeràrquica i etnocèntrica de cultura a una altra molt més
igualitària i respectuosa amb les particularitats de cada cultura.
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L’etnocentrisme és el punt de vista amb el qual s’analitza el món amb els
paràmetres de la pròpia cultura.

La discriminació cultural deixa de banda els trets físics i biològics per centrar-se
en els trets que afecten la manera de comportar-se i de relacionar-se de les persones
d’un grup social. Així doncs, aquest tipus de tracte diferencial afecta l’apreciació
d’hàbits, costums, llengua, accent, gestos, indumentària, símbols, estils de vida,
sentit de pertinença o les creences d’un grup social concret, els trets culturals.

Així doncs, tant els aspectes culturals com ètnics o relacionats amb el lloc de
procedència moltes vegades es resumeixen mitjançant el concepte de diversitat
cultural, amb la voluntat d’englobar tots tres aspectes. La identitat cultural
és la vinculació de cada persona amb un grup cultural, i afirma als individus
respecte d’un sistema de significació, personal o social, adscrivint-los en una
pertinença ètnica i lingüística. A més, els posiciona en les pràctiques culturals
que desenvolupen i a través de les quals es relacionen. Aquesta identitat no es
considera com un concepte inamovible, sinó que és dinàmic i canviant al llarg de
la vida de les persones i del recorregut dels grups socials.

La diversitat cultural mai es pot constatar a partir de l’aïllament dels grups
socials que mostren un patró únic, sinó que s’evidencia mitjançant la convivència
i el contacte de les diferents cultures. Les semblances o diferències dels grups
culturals no es poden valorar de manera absoluta, sinó que sempre es tracta d’un
judici relatiu, contextualitzat. Així mateix, les diferents cultures tampoc es poden
estimar segons els mateixos paràmetres, sinó que cada cultura posseeix les seves
pròpies categories per analitzar la realitat.

La teoria antropològica del relativisme cultural proclama que cada cultura
posseeix uns criteris propis i una lògica intrínseca per explicar el món que
ens envolta, que és desconeguda per qui no comparteix aquella cultura.

Malgrat la lloable voluntat igualitària de la teoria del relativisme cultural, se
li pot criticar que no pren en compte les relacions desiguals de poder que es
donen entre els diferents grups socials i també a l’interior dels mateixos. En
analitzar la història, s’evidencia que els països més rics occidentals han exercit
una relació de dominació amb la resta de països del món. Amb l’expansió del
capitalisme, les desigualtats s’han estès com a conseqüència de les relacions de
poder desigual entre països, que de resultes han dividit el món en països més
o menys desenvolupats, de la mateixa manera que al segle XVIII es parlava de
països civilitzats o salvatges.

A. Appadurai explica com en la societat globalitzada les que ell anomena formes
d’incertesa de la societat generen efectes negatius, com per exemple l’ansietat
que produeix la distribució dels recursos estatals, sobretot quan amb aquesta
distribució té a veure la identitat ètnica. Aquests processos, explica Appadurai,
afavoreixen les tensions socials i la trobada conflictiva entre majories i minories.

A propòsit de les tensions
ètniques i/o culturals, és
molt recomanable la lectura
del llibre d’Arjun Appadurai
El rechazo de las minorías:
ensayo sobre la geografía
de la furia. En podeu trobar
una crítica a: bit.ly/2ra0qGB.
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1.1.2 El contacte entre cultures

No podem parlar de les cultures de manera estàtica. Les cultures no són entitats
aïllades ni inamovibles. Les cultures són ens canviants i dinàmics fruit del
permanent contacte amb altres cultures, de les quals n’adopten trets, així com
també en cedeixen. A partir d’aquestes barreges i adaptacions, les cultures canvien
els seus trets en un dinamisme constant.

Multiculturalisme i interculturalitat són termes que fan referència a la convivència
de diverses cultures, i moltes vegades s’intercanvien com a sinònims. Però el
significat d’aquests dos conceptes no és ben bé el mateix: la diferència rau en el
fet que mentre que el primer tendeix a mantenir les cultures com a ens separats, la
interculturalitat destaca l’intercanvi entre cultures.

Elmulticulturalisme es dóna quan a partir de la convivència en un mateix
territori de més d’una cultura cada grup social conviu respectant la cultura
aliena.

El multiculturalisme és un paradigma que es va desenvolupar als anys seixanta als
Estats Units i a Canadà quan les minories criticaven les polítiques assimilacionis-
tes i denunciaven una manca d’igualtat de drets i oportunitats.

Anomenem interculturalitat al contacte i la interacció de diverses cultures
que coexisteixen en un mateix territori.

En aquest intercanvi de cultures els intercanvis culturals no són homogenis. En els
contextos colonials, les diferents cultures dins un estat tendien a homogeneïtzar-se
i a reduir els seus trets diferencials en favor de la cultura afavorida institucional-
ment.

El terme aculturació fa referència al procés de canvi cultural
homogeneïtzador a partir de l’assimilació cultural o la imposició d’una
cultura dominant.

Aquest procés d’aculturació també es dóna quan els immigrants progressivament
incorporen els trets de la societat d’acollida.

Tot i que per tal de disposar d’eines per poder implementar intervencions davant
situacions de risc social o marginació cal analitzar les problemàtiques socials que
es deriven de la diversitat cultural, la valoració positiva o negativa, problemàtica
o enriquidora que es faci de les altres cultures depèn entre altres factors de les
relacions de poder que s’estableixen en les diverses situacions amb la cultura en
si.
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El paradigma pluralista reconeix el dret a la diferència i el valora positivament.
Dins aquest paradigma, el Melting pot o fusió cultural, procedent dels Estats
Units, analitzava una societat multicultural que no era un producte d’una assimila-
ció d’una cultura per sobre d’una altra, sinó en la qual, a partir de les influències
de les diferents cultures, s’integren els trets creant un nou producte propi del país
a partir de les diferents aportacions culturals.

Un altre exemple d’anàlisi positiu de cultures diferents de la pròpia seria que, per
tal de potenciar el turisme, es destaquen com a característiques positives els trets
diferencials de les cultures, que en aquest cas es representen com a exòtics. Una
cosa semblant succeeix amb la música, atès que el mestissatge musical també
s’ofereix com un tret positiu i enriquidor culturalment.

Mustapha Cherif (2006), ’Aprender a convivir’

Cherif argumenta que hi ha tres aspectes de la globalització especialment preocupants:
per començar, la pèrdua de valors i la desespiritualització que comporta. El segon aspecte
és la despolitització de la societat, ja que la política va cada cop més encaminada a
governar els fluxos de capital més que les persones, i finalment comenta que les societats
actuals pateixen una pèrdua d’interculturalitat i d’interdisciplinarietat i també una pèrdua
d’importància de les ciències humanes i socials.bit.ly/2s2vzgc

1.1.3 Característiques associades a la situació de les persones en
risc d’exclusió social o de discriminació pel seu lloc de procedència,
ètnia o cultura

Per si mateixes, les diferències culturals o ètniques no haurien de tenir conseqüèn-
cies problemàtiques per als immigrants o la gent d’una altra cultura. Ara bé, quan
aquestes són percebudes a partir dels estereotips i la imatge negativa, esdevenen
l’origen de la desigualtat i la discriminació del col·lectiu immigrat o que forma
part d’una minoria ètnica.

Pel que fa a la discriminació per ètnia o racisme, podem dir que se centra en contra
dels immigrants, i en el context català i estatal en general, també de les ètnies
minoritàries, com és el cas de les persones d’ètnia gitana. Els arguments per a la
discriminació es fonamenten majoritàriament en els trets culturals per sobre dels
ètnics. L’exclusió d’aquests col·lectius es basa en una suposada pèrdua de drets de
les persones autòctones, que serien manllevats per les persones immigrants. Un
exemple clar serien les afirmacions del tipus “els immigrants ens roben el treball,
s’emporten totes les ajudes”, etc. El contacte intercultural, des d’aquest punt de
vista carregat de prejudicis, provoca el temor de perjudicar les cultures autòctones
i provocar conflictes, a més de fer trontollar el sistema de valors de la societat
d’acollida.

No es pot perdre de vista que en l’origen dels moviments migratoris es troba
en les grans desigualtats entre els països del nord i del sud del planeta. No és
estrany que en un context d’economia global les persones emprenguin un projecte
migratori per tal de millorar les seves condicions de vida individuals i familiars.
Generalment, les persones que emigren són principalment joves que busquen una

Al documental Melting Pot
podeu veure una fusió de la
tradició catalana dels
castellers amb la tradició
índia dels govindes:
goo.gl/A4UK6X.
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Catalunya és la comunitat
autònoma amb més
mesquites de l’Estat

espanyol. Sovint, però, la
proposta de la construcció

d’una nova mesquita
desperta crítiques per parts

de veïns i partits polítics
d’ultradreta. El Parlament

de Catalunya va aprovar el
15 de juliol de 2009 la Llei

dels centres de culte per tal
d’afavorir el dret de llibertat

de culte, donar suport als
ajuntaments per garantir-lo i

vetllar per unes condicions
adequades dels locals.

realització econòmica, personal i professional que el seu país d’origen no els pot
oferir. Aquestes persones deixen una vida enrere per tal de millorar la seva situació
i a més han de fer front sovint a una actitud hostil i a una gran dificultat en la
convivència en la societat receptora.

Les tensions que provoca la qüestió de la identitat cultural de l’immigrant sorgei-
xen sovint a partir de la instrumentalització de reivindicacions polítiques. L’ac-
tivisme polític que de vegades acompanya les identitats religioses pot constituir
un potent indicador de diferència cultural i pot provocar conflictes seriosos. És
coneguda a Catalunya la forta oposició social que es dóna en molts municipis a
partir de la construcció de mesquites. Aquest tipus de conflictes interculturals
sovint tenen una relació estreta amb interpretacions d’esdeveniments històrics i
amb conflictes de valors. El diàleg és el factor clau per resoldre aquest tipus de
problemàtiques.

Cal esmentar que no tots els immigrats són acollits de la mateixa manera ni
pateixen el mateix grau d’exclusió social, i que tampoc existeixen els mateixos
prejudicis sobre tots els països d’origen. Generalment, aquelles persones que arri-
ben al país d’acollida amb un cert nivell econòmic o amb un cert estatus laboral o
per fer estudis universitaris són molt menys susceptibles de patir discriminació que
aquelles persones que emigren per motius econòmics i amb situacions personals
inestables. Així doncs, la capacitat adquisitiva dels immigrants determina la seva
visibilitat i el potencial de generar conflicte. Tal com explica M. Delgado, el
terme immigrant és una producció social arbitrària (no tots els estrangers són
immigrants) i categòrica (depèn de la procedència, del temps que fa que són al
país receptor i de la seva situació legal o il·legal).

El gran nombre d’estrangers comunitaris a Catalunya i a l’Estat espanyol no és
generalment un motiu de preocupació per a la ciutadania. Segons J. C. Checa,
ser immigrant té un significat simbòlic més enllà de l’estrangeria, que està a més
relacionat amb la pobresa i amb una existència al marge de la legalitat. Existeix un
cert imaginari col·lectiu al voltant de l’estranger extracomunitari que es relaciona
directament amb les actituds racistes i xenòfobes d’alguns sectors de la població.

Els fills i les filles de famílies immigrades també mereixen una atenció especial,
ja que malgrat no tractar-se de persones immigrades sí que moltes vegades són
estigmatitzades per la seva ètnia i cultura familiar, i fins i tot moltes vegades
identificades com a immigrants. Malgrat tot, no podem parlar d’aquest col·lectiu
de manera homogènia, atesa la gran quantitat de variables que intervenen en el
procés discriminació.

Pel que fa a la discriminació de les persones d’ètnies minoritàries, cal dir que es
produeix històricament a través d’actituds que els exclouen des de la posició dels
que es consideren majoria, malgrat ser ciutadans autòctons. Històricament, a les
ètnies minoritàries se les estigmatitzava pel seu físic, llengua, cultura i tradicions,
la qual cosa provocava una restricció de drets i una situació desavantatjosa
respecte de la resta de ciutadans. Un exemple clar al nostre país el constitueix
la discriminació de les persones d’ètnia gitana.
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1.1.4 Factors que influeixen en la situació de risc d’exclusió social
o discriminació de les persones pel seu lloc de procedència, ètnia o
cultura

No podem tractar les persones immigrades com a un col·lectiu homogeni, ja que
les diferències en l’estigma dels trets ètnics i culturals de les diferents persones
tenen un ampli ventall de variabilitat. Tot i això, es pot afirmar que el fet d’haver
migrat o de ser fill/filla d’una persona que ha migrat comporta una sèrie de
dificultats afegides als prejudicis assignats a la diferència etnicocultural de la
persona. Així, doncs els principals factors de discriminació són:

Figura 1.1. Diferents vies d’entrada als països d’acollida dels immi-
grants

• La situació juridicoadministrativa: l’entrada al país es pot produir segons
diferents situacions (vegeu la figura 1.1). Els immigrants que no tenen la
seva situació regularitzada o que no disposen de permís de treball són els
que es troben amb les dificultats més grans en arribar al país d’acollida en
tenir negats els drets de ciutadania. Es tracta de la situació dels estrangers
que popularment es coneix com “sense papers”. La intensitat de l’exclusió
d’aquest col·lectiu és indiscutible, ja que es troben al marge de la legalitat
en tots els àmbits de la vida social. Són vulnerables en menor mesura
les persones que no disposen de ciutadania espanyola i, per tant, tenen un
accés restringit a la ciutadania i a les prestacions socials, malgrat poder
treballar i residir legalment al país. Caldria dedicar una atenció especial a la
violació dels drets humans que suposa l’internament de persones en situació
d’alegalitat als CIE (centres d’internament d’estrangers), on es reclou els
estrangers en règim de privació de llibertat sense haver comès delictes.

• La debilitat de la xarxa de recolzament personal i social: les persones
immigrants han deixat enrere els amics i la família, o gran part d’aquesta.
Això, sumat a la seva peculiar situació juridicoadministrativa, els deixa en
una situació d’especial desprotecció davant els problemes que poden sorgir

A l’apartat
“Organitzacions, serveis i
programes d’intervenció
social dirigits a les
persones en situació
d’exclusió social,
discriminació per raó de
sexe, lloc de procedència,
ètnia o cultura”,
concretament al punt
anomenat “L’Estat
espanyol”, trobareu
informació sobre la recent
reglamentació dels CIE en
l’àmbit estatal.
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i provoca un estrès afegit que moltes vegades poc acabar afectant la seva
salut.

• La inestabilitat i precarietat laboral: els immigrants i les persones que
pertanyen a ètnies minoritàries pateixen una dificultat afegida en l’accés
al mercat de treball, i moltes vegades la seva situació és d’ocupació en
l’economia submergida o tenen feines amb condicions laborals precàries,
salaris baixos i poca qualificació. Molts immigrants també es troben en
situació d’atur.

• La dificultat d’accés a l’habitatge: l’accés a l’habitatge és especialment
restringit per a aquest col·lectiu a causa de la seva situació de manca de
recursos i pel fet d’estar fora de la legalitat o per la manca de ciutadania, així
com a causa d’actituds xenòfobes i racistes a l’hora de trobar un contracte
de lloguer. Moltes vegades els immigrants acaben per trobar solucions
habitacionals precàries, on moltes persones viuen en situacions com les de
les ”camas calientes”.

• Desconeixement del funcionament social: el desconeixement del funcio-
nament de la societat d’acollida és la primera barrera amb la qual es troba
l’immigrant en el país d’arribada, atès que desconeix les estructures d’accés
a tots els àmbits de la vida social del país. És certament un factor d’estrès
afegit a la seva situació indefensa arribar a entendre els mecanismes de la
societat d’acollida. En el cas d’ètnies minoritàries, com és el cas de les
persones d’ètnia gitana, malgrat conèixer el funcionament social sovint es
fa difícil la inserció a causa dels mecanismes d’estigmatització i prejudici
que recauen sobre els col·lectius.

• La situació educativa: moltes vegades els immigrants arriben amb una
manca de formació o una formació de baix nivell, que els agreuja la seva
situació ja complicada d’inserció laboral. Generalment, això els aboca a
la precarietat laboral o a la inserció com a mà d’obra no qualificada. Un
cas particular el constitueixen les ètnies minoritàries com la gitana, en què
la diferència de pautes culturals els obstaculitza molt l’accés a l’educació i
sovint els aboca al fracàs escolar i fins i tot a l’abandonament.

• La situació sanitària: la situació habitacional, l’educació i la situació
econòmica, entre altres factors, influeixen en gran mesura sobre la salut.
Els processos d’exclusió limiten l’accés o la utilització dels serveis sanitaris.
En el cas dels immigrants fora de la legalitat, la manca d’accés als serveis
sanitaris és un factor clau de discriminació. A més, de vegades les persones
immigrants arriben amb malalties pròpies dels llocs d’origen al país d’aco-
llida. A més de la salut física, la salut mental també pot resultar afectada per
la situació d’estrès vital de moltes persones d’aquest col·lectiu. Les barreres
de comunicació també constitueixen un obstacle a l’accés a la sanitat, així
com la manca d’adaptació dels serveis i fins i tot la discriminació.

Malentesos culturals

Al Japó, a la Xina i al Vietnam, entre altres països asiàtics, és important donar i rebre els
objectes amb les dues mans alhora. Per a aquestes cultures, no utilitzar ambdues mans es
tradueix en una falta de compromís amb la situació.
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• Els obstacles comunicatius: el desconeixement de la llengua o la falta de la
fluïdesa en aquesta suposa un obstacle molt important a l’hora de la inclusió
social, i clarament en l’àmbit laboral, l’educatiu i el sanitari. En el cas
de les ètnies minoritàries, la particularitat de la seva forma d’expressar-se
constitueix també un factor de discriminació. A més, diferències culturals
com la diferent concepció de l’espai, del temps, de l’educació o del treball
poden conduir a malentesos importants.

Per analitzar la variabilitat dels factors que fan que les persones immigrades
es trobin en una situació de risc d’exclusió cal analitzar les seves trajectòries
migratòries, que són un factor clau en la seva situació posterior. Segons C. Sluzki,
el procés migratori es pot dividir en cinc etapes:

1. Presa de decisió del migrant: en l’etapa prèvia a la migració es cons-
trueix l’imaginari sobre el país d’acollida i les expectatives al voltant del
projecte migratori. En general, les expectatives sobre el país de destí solen
ser altes, amb una percepció distorsionada comparativament amb el que
finalment es troben. És el desig de triomf social en un context que els
ofereix oportunitats de promoció personal el que els impulsa a emigrar, i
en el seu imaginari minimitzen els problemes que poden tenir i en ressalten
els avantatges. Cal remarcar que la decisió migratòria molts cops és diferent
per a homes i dones: sovint per als homes és de caràcter voluntari, mentre
en el cas de la dona és un projecte subordinat a la voluntat de l’home.

2. Llimbs migratori: la primera etapa de la migració és la més difícil, atès
que el viatge pot ser molt dur, com és el cas de les persones que ho fan en
condicions al marge de la legalitat per passar la frontera. El que determina
aquesta etapa és la trajectòria geogràfica, els recorreguts que s’han donat i
les situacions, així com el temps que ha estat invertit.

3. Etapa de sobrecompensació: correspon a l’etapa d’adaptació. Els primers
mesos estan carregats de pèrdues, i es comencen a donar les experiències
dissonants. Aquesta etapa és, a més, quan té lloc el xoc cultural i es
procedeix a una reelaboració de les expectatives de la migració. És un
moment molt delicat en el qual els migrats s’enfronten a la realitat de ser un
grup ètnic minoritari, de trobar-se o no en situació de legalitat i de construir
la seva situació laboral. En aquest moment l’immigrant confronta la realitat
de la migració amb la seva versió distorsionada prèvia. També és l’etapa
d’adaptació a les noves pautes culturals i a la nova concepció de l’espai i el
temps.

4. Etapa del procés de descompensació o de crisi: aquesta etapa fa referència
al paper de les dones com a agent de canvi i de dinamització. En general, les
dones, davant d’aquesta nova situació, no adopten el paper de víctima sinó
que cerquen estratègies de millora que ajuden a transformar les situacions
de partida.

5. Etapa del procés transgeneracional: en aquesta etapa, als conflictes
intergeneracionals se sumen els canvis de tipus cultural. A la societat

En aquest enllaç podeu
veure notícies que tenen
relació amb immigrants que
arriben a les costes de
l’Estat en embarcacions
irregulars i precàries, les
pasteres: bit.ly/2ram3GG.
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d’acollida els fills ja no constitueixen una garantia per a la vellesa ni per
a la transmissió de la seva cultura.

A més d’aquests factors , comuns a tots els processos de migració, també cal tenir
en compte el motiu personal de cada migració per tal de poder analitzar la situació
personal derivada de la migració. Els factors de migració poden ser els següents:

• Situació desfavorable social, demogràfica o econòmica del país d’origen o
personal.

• Guerres, conflictes bèl·lics, violència.

• Manca de llibertats, violació dels drets humans, repressió, dictadures o
persecució religiosa o ètnica.

• Catàstrofes naturals.

• Disposar de xarxes de suport al país d’acollida per poder migrar.

• Situació de precarietat laboral o atur o impossibilitat de realització profes-
sional.

• Pressió social o familiar o antecedents de migració en l’entorn proper.

Tot i que la figura de l’immigrant en situació de vulnerabilitat dels països del sud
està caracteritzada per ser majoritàriament home i jove, també emigren persones
de major edat, nens i dones, moltes vegades a causa dels reagrupaments familiars.
En aquests casos, a més del factor cultural i ètnic, tenim com a eixos importants
que agreugen la situació d’exclusió l’edat i el gènere. Així, els joves i les persones
grans i les dones es trobarien en una situació d’especial vulnerabilitat dins aquest
col·lectiu.

Malgrat que quan es parla de la immigració se sol tractar el fet com un problema,
les persones immigrades aporten molts aspectes positius a les societats que les
acullen, com per exemple pel fet de cobrir llocs de treball específics, com pot ser el
treball al camp o de temporada, l’activació de l’economia en general, els beneficis
que aporta a la cultura d’acollida l’enriquiment a partir de la multiculturalitat
i, sovint, el creixement de la natalitat en països on estava estancada. Són molt
interessants en aquest sentit posicionaments com el de M. Delgado, que critica
la insistència de veure com a problemàtica la presència de la immigració quan
està comprovat que les ciutats contemporànies “es nodreixen” de la immigració
i que sense ella les ciutats industrials tindrien una difícil subsistència. Segons
Delgado, és la ciutat la que s’ha d’adaptar a l’immigrant, no pas ell, creant els
ajustos necessaris.

Com a futurs/es professionals de la integració social és molt important desen-
volupar competències interculturals. Les principals competències que hauria
de desenvolupar una persona de treballa per la integració social de les persones
excloses per motiu de lloc de procedència, ètnia i origen són:
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• Competències conceptuals sobre immigració: és necessari estar docu-
mentat sobre qüestions que tenen a veure amb les persones amb què
treballeu, com pot ser les causes de la seva migració, l’impacte de la
migració en el seu país d’origen, el context i les particularitats culturals,
el marc normatiu sobre estrangeria...

• Competències metodològiques i tecnològiques: entre les competències
més importants es troba la resolució de conflictes i la mediació cultural,
així com les eines per intervenir en el xoc cultural. Eines metodològiques
pròpies de l’integrador social com l’observació, el diagnòstic, la prevenció,
l’acompanyament social, la planificació i l’avaluació també són bàsiques.
El coneixement de programes i eines informàtiques, així com dels serveis a
la xarxa adequats per atendre l’usuari, també són molt necessaris.

• Competències comunicatives: si és possible, el coneixement d’altres idio-
mes o almenys d’una segona llengua és molt recomanable. Cal així mateix
un domini de la situació comunicativa intercultural, adaptant la complexitat
dels missatges per evitar malentesos i el volum de la veu, adoptant la
distància cultural al subjecte (cada cultura requereix una proximitat), els
temps i les velocitats, la comunicació gestual, la comunicació tàctil (cal
recordar que és un tabú en moltes cultures) o la mirada.

• Competències actitudinals: és necessària l’empatia cap als contextos
multiculturals i el respecte a la diversitat cultural amb els seus valors i
creences.

Les competències personals també es requereixen, així com en la resta de
contextos en què treballa l’integrador/a social.

1.1.5 Necessitats de les persones en situacions de risc d’exclusió
social o discriminació pel lloc de procedència, ètnia o cultura que
determinen les demandes d’intervenció social

Per tal d’establir una situació d’igualtat amb les persones en risc d’exclusió pel
lloc de procedència, ètnia o cultura cal abordar una sèrie de qüestions clau que
tenen a veure amb necessitats específiques d’aquests col·lectius que sovint no
estan cobertes. El fet de no tenir en compte aquestes necessitats podria agreujar
la situació de discriminació d’aquestes persones:

• Possibilitat d’adquirir competències lingüístiques: és bàsic que l’im-
migrant disposi de serveis que l’ajudin a millorar les seves capacitats
comunicatives, el pilar sobre el qual es construeixen totes les barreres
socials amb què es troba.

• Assessorament jurídic i promoció de la igualtat d’oportunitats de totes
les persones per poder exercir els drets de ciutadania: la situació
d’alegalitat provoca una restricció d’accés als drets socials bàsics que genera
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una exclusió social directa. En el cas de les persones en situació de legalitat,
cal igualment promoure la seva igualtat de drets. És important remarcar que
aquestes persones no tenen dret a vot, pateixen una manca d’instàncies de
representació i tenen en general una vida al marge de la condició ciutadana.

• Estratègies de compensació educativa cultural i sobre competències
específiques: cal respondre a les necessitats dels nouvinguts de formació
bàsica, professional i de coneixement del nou context social i cultural per
tal que tinguin possibilitats inserció social. A més, cal tenir en compte
que existeix un nombre important de persones d’aquests grups socials
en situació d’analfabetisme. També és important remarcar que aquestes
persones es troben sovint segregades en els seus centres educatius i que
aquesta és una situació important que cal combatre.

• Assessorament per a la inserció al mercat laboral: cal oferir informaci-
ons bàsiques sobre els mecanismes socials i estratègies per a la inserció
laboral d’aquestes persones, que tan sovint es troben discriminades en
l’àmbit laboral. Habitualment aquestes persones acaben desenvolupant
treballs marginals en l’economia submergida, com la venda ambulant, la
venda de ferralla o cartrons o feines temporals sense qualificació, o tenen
condicions laborals no reconegudes i són tractades en el mercat de treball
com a mà d’obra barata. Un altre cas freqüent és el de l’autoocupació, com
el cas de les botigues de “tot a un euro” i els restaurants xinesos, o els
badulakes dels pakistanesos. Pel que fa a les persones d’ètnia gitana, aquest
col·lectiu reclama el desenvolupament de programes específics per eliminar
obstacles burocràtics per a la venda ambulant o eliminar les dificultats para
mantenir un estil de vida itinerant.

• Suport a la participació i l’associacionisme: és una qüestió prioritària
incidir sobre els problemes d’inclusió social dels col·lectius amb discrimi-
nació per origen, ètnia i cultura a partir de l’estimul per a la formació d’as-
sociacions que treballin la problemàtica econòmica, laboral i sociocultural
dels diferents col·lectius.

• Formació específica de professorat i personal sanitari sobre les espe-
cificitats de les persones emigrants: a més de la formació del personal
cal també treballar per oferir traduccions dels materials bàsics, així com
promoure en el personal sanitari i educatiu la contractació de mediadors
culturals que puguin ajudar aquests professionals a resoldre conflictes o
dificultats culturals.

• Informació sobre la realitat tant de la immigració com de les mino-
ries ètniques de la ciutadania en general i treball sobre prejudicis i
discriminació: seria bo poder formar la població per tal de sensibilitzar-
la sobre els problemes amb què es troben les persones immigrants i també
per tal d’evitar els prejudicis, el racisme i la xenofòbia en la població
autòctona. A més, caldrien mesures que detectin els prejudicis i les
pràctiques discriminatòries i en mesurin l’impacte.

• Mesures per facilitar l’accés a serveis bàsics (educació, atenció sanità-
ria, habitatge i serveis socials) i acompanyament al procés d’inserció:
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sovint les persones en situació d’exclusió per lloc d’origen, ètnia i cultura es
troben molt soles sense l’ajut de les xarxes socials que els donaven suport en
el seu país d’origen. Fóra bo un acompanyament d’aquestes persones, així
com l’ajut a partir de polítiques de suport en les seves necessitats bàsiques.
Dins d’aquest grup de necessitats cal esmentar específicament:

– Falta d’accés o discriminació en relació amb l’habitatge: apart de
la discriminació a causa de prejudicis sobre aquests col·lectius a l’hora
de llogar un habitatge, aquestes persones acaben vivint en habitacles
irregulars e insalubres d’autoconstrucció i amb deficiències greus en
la construcció.

– Mancances en la sanitat: a causa de la seva situació irregular, consti-
tueix un problema la carència de cobertura sanitària i l’abandonament
de tractaments o dietes a causa de problemes econòmics.

• Promoció de l’autonomia legal de les dones respecte dels cònjuges: seria
fonamental per promoure la igualtat de gènere en aquests grups socials
facilitar l’autonomia legal de les dones i millorar les traves administratives
per accedir a formació i a treball.

• Ajuda als immigrants en situacions irregulars: caldria establir progra-
mes d’ajuda als immigrants víctimes del tràfic i de l’explotació sexual i
laboral.

1.1.6 Indicadors de situacions de risc d’exclusió social o de
discriminació pel lloc de procedència, ètnia o cultura

Després d’analitzar les necessitats dels col·lectius afectats per la discriminació
per lloc d’origen, ètnia i cultura, i d’establir les variables, com a característiques
observables que incideixen en la seva discriminació, haurem d’especificar-les i de
concretar-les en indicadors.

Recordem que són variables l’edat, el gènere, el lloc d’origen, el nivell d’estudis,
la situació familiar...

Atès que indicador es pot definir com l’element que ens indica la presència, el
sentit i l’evolució d’un fenomen, així els indicadors de discriminació pel lloc de
procedència, ètnia o cultura ens permeten evidenciar, caracteritzar i quantificar
les desigualtats, així com comprovar els canvis al llarg del temps i en un context
determinat.

L’ús d’aquests indicadors en permetrà evidenciar:

• En quina mesura es tenen en compte les necessitats dels col·lectius discrimi-
nats pel lloc de procedència, ètnia o cultura, i en quina mesura les accions
empreses responen a les seves necessitats.

• Analitzar de quina forma es tracta la discriminació pel lloc de procedència,
ètnia o cultura.
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• Veure en quina mesura els programes ajuden a desfer els estereotips i
prejudicis pel lloc de procedència, ètnia o cultura, i si aquests canvien amb
el temps.

És fonamental que abans d’establir els indicadors:

• Es diferenciï la informació per gènere i ètnia o lloc d’origen.

• S’especifiqui en quins àmbits es donen les desigualtats.

Caldrà adaptar els indicadors a cada intervenció i projecte en concret, però en
línies generals els diferents tipus d’indicadors per la discriminació pel lloc de
procedència, ètnia o cultura són:

• Indicadors de diagnòstic: permeten avaluar les necessitats dels col·lectius
en risc d’exclusió. Per exemple, el nombre d’homes i dones afectats per un
problema que té com a arrel el lloc de procedència, l’ètnia o la cultura.

• Indicadors de disseny: avaluen si la metodologia per a la cerca d’informa-
ció i la recollida de dades ha incorporat la perspectiva correcta. Per exemple,
formació cultural sobre els diferents llocs d’origen per al personal encarregat
de desenvolupar el projecte.

• Indicadors de procés: avaluen els canvis a curt termini com a resultat de
les activitats del projecte. Per exemple, detecció de noves necessitats i línies
d’actuació al voltant de la discriminació pel lloc de procedència, ètnia o
cultura.

• Indicadors de resultats: mesuren els resultats intermedis que contribuei-
xen a la consecució de l’impacte final. Per exemple, canvis en la percepció
de les famílies o de la comunitat en relació amb la importància d’actuar
contra l’exclusió pel lloc de procedència, ètnia o cultura.

• Indicadors d’impacte: mesuren els nivells d’èxit en relació amb els
objectius plantejats al voltant de l’exclusió pel lloc de procedència, ètnia
o cultura.

Vegem ara una llista orientativa d’indicadors generalment utilitzats en els projectes
per tal de mesurar la discriminació pel lloc de procedència, ètnia o cultura:

• Taxa d’ocupació

• Percepció pròpia de la qualitat dels llocs de treball

• Augment dels ingressos de les famílies

• Nombre de persones dels col·lectius que accedeixen a un habitatge digne

• Descens en el nombre de persones que viuen en assentaments, segregats o
en habitatges irregulars, o que no disposen d’habitatge
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• Augment de la freqüència i qualitat de l’atenció sanitària

• Augment de l’esperança de vida

• Augment dels joves en edat formativa que acaben l’educació secundària
obligatòria

• Descens de l’analfabetisme

• Nombre de mediadors

• Disminució del tracte discriminatori cap als diferents col·lectius

• Disminució dels estereotips negatius

• Augment de la protecció judicial

Caldrà, però, establir indicadors adaptats en relació amb cada situació particular
que plantegi cadascun dels estudis.

1.2 Les persones en situació de risc d’exclusió social o de
discriminació per raó de sexe

L’exclusió social o discriminació per raó de sexe inclou el tracte excloent o
marginal a dos grans grups de persones: per una part, la relacionada amb el gènere,
i per l’altra la que té a veure amb la identitat sexual i l’orientació sexual de les
persones.

A més de la definició de sexe i gènere, ens cal una tercera definició per tal d’en-
tendre a qui ens referim quan parlem dels diferents col·lectius en risc d’exclusió
social per raó de sexe.

Juntament amb el concepte de gènere, el que s’entén per masculinitat o feminitat
en cada cultura, existeix un sistema de gènere que fa que les persones, a més d’una
identitat de gènere, puguin tenir diferents orientacions sexuals.

Segons la definició de De Barbieri, “un sistema de gènere és un conjunt
de pràctiques, símbols, representacions, normes i valors socials que les
societats elaboren a partir de la diferència sexual —anatòmica i fisiològica—
i que donen un sentit general a les relacions entre persones sexuades”.

1.2.1 Tipus de discriminació per raó de sexe

La discriminació per raó de sexe i gènere fa referència, en realitat, a dos tipus
de discriminació diferents, però que a la pràctica moltes vegades funcionen units.
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La discriminació per raó de sexe es refereix al tractament desigual d’una persona
o un grup per causa dels seus atributs anatòmics i fisiològics, al fet que es
tracti de mascles o femelles, homes o dones a partir del seu sexe biològic. La
discriminació per raó de gènere, en canvi, és un fenomen fonamentat en el conjunt
de comportaments, rols, valors i atributs que cada societat considera adequat per
a homes i dones (vegeu la figura 1.2).

Figura 1.2. Idees més importants associades als conceptes de sexe i
gènere

Sexe i gènere

El gènere és un concepte molt ambigu, atès que es tracta d’una construcció que
cada societat elabora al voltant del terme. A més de ser diferent entre cultures,
també varia al llarg del temps. Per tant, com les qüestions relacionades amb el
gènere no són una característica innata de les persones, els desequilibris de poder
entre gèneres no són una conseqüència de les diferències biològiques entre els
sexes. És per això que les característiques de la discriminació de gènere varien
notablement entre cultures, grups i fins i tot persones diferents.

En aquest sentit, la cèlebre frase de Simone de Beauvoir “la biologia no és destí”
descriu perfectament que el que som per naixement no determina la nostra vida,
sinó que és més aviat la cultura l’encarregada de determinar el que és adient en
cada context.

Podem dir que s’està donant un cas de discriminació de sexe quan es nega un dret
o es fa un tracte diferencial a una persona o un grup només pel fet de ser home o
dona. Ara bé, veurem, a partir d’un exemple, com aquesta discriminació per raó
de sexe gairebé sempre és indissociable de la discriminació de gènere.

Discriminació de sexe i gènere en l’àmbit laboral

Posem per cas un exemple que es dóna sovint: el cap d’una empresa decideix pagar un
salari menor a les dones que als homes de la seva empresa. Sense cap altre explicació
afegida al fet que cobren menys per ser dones, es tractaria d’una discriminació de sexe. Si
preguntem a l’empresari per què paga un sou diferent a homes i a dones i ens respon que
és perquè les dones s’absenten més per cuidar els seus fills, atès que és una tasca que els
pertoca, i que a més també agafen baixes per maternitat, estaríem davant una discriminació
de gènere. El fet que l’empresari pensi que a les dones els pertoqui la criança i la cura dels
infants és una construcció social. Si a més analitzem que els homes d’aquesta empresa
no poden gaudir d’un permís de paternitat quan el seu fill neix, estaríem davant una altra
discriminació de gènere, en aquest cas cap als homes.

Els rols d’homes i dones determinen com han d’actuar, i freqüentment els rols de
la dona estan relacionats amb l’àmbit privat i domèstic: la reproducció, la criança
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i la cura i el suport emocional de l’entorn familiar, mentre que els de l’home tenen
a veure amb l’àmbit públic i productiu, amb l’economia. La discriminació de
l’exemple ens descriu un cas freqüent que té l’origen del problema en l’atribució
del rol de la dona. En aquest clarament s’està atribuint a la dona les activitats
que tenen a veure amb l’àmbit domèstic. Tradicionalment, tant les tasques
domèstiques com la cura dels fills i la resta de la família s’ha assignat com una
ocupació no retribuïda a les dones, afegint a les dones treballadores una doble
càrrega, amb la desigualtat que aquest fet suposa.

Els rols de gènere es transmeten i mantenen mitjançant actituds com:

• Associar activitats a homes o a dones. Per exemple: les dones renten els
plats, els homes netegen el cotxe.

• Atribuir activitats laborals pertanyents a homes o a dones. Per exemple,
pensar que les mestres d’educació infantil han de ser dones o pensar que un
conductor d’autobusos ha de ser home.

• Associar a l’home o a la dona determinades actituds. Per exemple, pensar
que les dones són més sensibles o pensar que els homes no han de plorar.

• Atribuir a dones i homes potencialitats o limitacions. Per exemple, com a
limitació: les dones són xafarderes i els homes són desendreçats. Com a
potencialitat: els homes condueixen bé i les dones tenen més criteri estètic.

• Atribuir activitats a un nivell d’elit a homes o dones. Per exemple, que els
cuiners o perruquers d’elit siguin majoritàriament homes.

La raó per la qual la discriminació de sexe està estretament relacionada amb la
discriminació de gènere és que homes i dones sempre es troben emmarcats dins
una cultura. La discriminació gairebé universal cap a les dones es justifica gràcies
a les diferents construccions culturals del gènere.

El gènere és, doncs, una categoria d’anàlisi mitjançant la qual s’atribueixen de
manera estereotipada característiques, conductes i valors a un i altre sexe depenent
del context cultural d’una manera dinàmica, que canvia en la mesura que societat
i cultura també canvien de manera constant.

Així doncs, el fet de determinar quina ha de ser la manera de comportar-se ha
creat de manera inconscient un imaginari col·lectiu en les diferents societats que
estableix quins són els comportaments i les relacions desitjades entre els gèneres.
Aquestes creences són el que anomenem estereotips de gènere. És un estereotip
de gènere pensar que els homes són millors líders perquè prenen decisions de
manera menys emocional i per tant més objectiva. Un altre estereotip de gènere
és pensar que els homes no s’han de dedicar a la criança dels infants perquè són
menys sensibles, menys empàtics i menys nets i endreçats que les dones.

Natura i cultura

Les categories natura i cultura són conceptualment molt importants per entendre com s’ha
forjat la ideologia tradicional al voltant de la identitat de gènere i la discriminació de la
dona. Així, es creu que la cultura és superior a la natura en el sentit que té capacitat de
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transformar la natura. La tradició cultural reconeix les dones com més lligades a la natura
que els homes per la seva capacitat de procrear i la seva tasca tradicional de cuidadora
dels fills. Com a conseqüència d’aquest fet, als homes se’ls atribueix més capacitat per a
les qüestions socials i culturals, i per tant, un estatus superior al de la dona.

D’aquesta manera, a partir de la suma dels diferents factors que es relacionen amb
els sistemes de gènere, els rols de gènere, a més de l’imaginari col·lectiu de la
cultura patriarcal, es conformen les situacions de desigualtat d’homes i dones, així
com les discriminacions per identitats de gènere diferents i orientacions sexuals
diverses.

Segons l’antropologia, les cultures patriarcals són aquelles en què la
filiació, l’autoritat i el patró de residència postnupcial està determinat per
la línia paterna.

Les característiques patriarcals de la societat occidental contemporània, segons M.
L. Montero i M. Nieto, són:

• Falta d’independència econòmica de les dones

• Divisió sexual del treball: les dones generalment carreguen amb el treball
no retribuït (cura de persones, treball domèstic)

• Divisió sexual del treball remunerat: les dones tenen més feines de més baix
perfil

• Expectatives del món laboral: no se suposa que les dones tinguin tanta
disponibilitat a l’hora de treballar, atesa la seva dedicació domèstica i
familiar

• El “sostre de cristall”: poques dones aconsegueixen arribar a les jerarquies
més altes en l’àmbit laboral i polític

El sistema de gènere tradicional de la cultura patriarcal analitza la realitat des de
la dicotomia home-dona. A partir d’aquestes dues grans categories s’atribueix
a les persones els rols de masculinitat o feminitat que han d’adquirir, i també la
seva orientació sexual (vegeu la figura 1.3). És per aquest motiu que els homes i
les dones que no responen als estereotips de gènere marcats per la seva societat
queden exclosos d’aquests patrons. A partir d’aquesta exclusió, les persones que
defineixen la seva identitat de genere com a intersexual o transgènere moltes
vegades són discriminades respecte de les que s’identifiquen amb la identitat
hegemònica o dominant d’home o dona; així mateix, les persones que defineixen
la seva orientació sexual com a homosexual o bisexual són també comunament
discriminades enfront de les persones que es defineixen com a heterosexuals.
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Figura 1.3. Diferents idees associades al sexe, el gènere i l’orientació
sexual

El concepte d’apoderament de les dones es va utilitzar per primer cop l’any 1994
a la Conferència Mundial de Població i Desenvolupament del Caire per reconèixer
el dret de les dones al control de la maternitat. Però no va ser fins el 1995 quan
a la Plataforma d’Acció de la Quarta Conferència Mundial de les Dones a Beijing
en terme es va convertir en el concepte tal com el coneixem avui. Actualment,
l’apoderament de la dona fa referència a l’accés de les dones a tots els drets en
totes les esferes de la vida.

Cal que conegueu tres teories sobre gènere que han influenciat de manera
important el pensament sobre gènere al llarg de la història:

• Teoria de Freud de desenvolupament del gènere: per a Freud, les
diferències en la identitat de gènere en els infants es deuen a la consciència
de possessió o carència del penis; és a dir, identifica de manera directa la
identitat de gènere amb aquest fet i atribueix una certa superioritat de gènere
a la possessió del penis.

• Teoria de Chodorov de desenvolupament de gènere: Chodorov pensa
que les nenes estan durant més temps amb una relació afectiva estreta amb
la mare que els nens i que aquest fet determina la seva feminitat. Per a
ell, la masculinitat és una pèrdua, ja que fa que els nens perdin l’habilitat
de relacionar-se de manera íntima i també de comprendre els seus propis
sentiments.

• Gènere, persona i moralitat de Carol Gillian: Gillian pensa que les
qualitats que desenvolupen les dones exercint el seu rol tradicional de
cuidadores i companyes és infravalorat per la societat. Alhora, en la seva
teoria l’habilitat de les dones per a les relacions apareix, sorprenentment,
com una debilitat.
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Per a més informació i
dades sobre la

discriminació de sexe i
gènere es pot consultar

l’estudi de 2013 sobre
discriminació per

orientació sexual i/o
identitat de gènere a

Espanya: goo.gl/JkPkGO.

Podeu trobar el llibre
blanc europeu de LGBT

en el següent enllaç:
goo.gl/s26bXn.

Orientació sexual

La discriminació per orientació sexual, per la qual es troben afectats els col·lectius
gai, lèsbic i bisexual, té el seu origen en el que podem resumir com a homofòbia,
tot i que s’entén que afecta tots els col·lectius mencionats.

El terme homofòbia fa referència a l’aversió contra homes i dones
homosexuals; no obstant això, s’hi inclouen tots el col·lectius que integren
la diversitat sexual, que mantenen actituds i hàbits diferents dels associats
tradicionalment al seu sexe.

Malgrat que homofòbia és el terme més emprat en relació amb la discriminació
per orientació sexual, la teoria crítica i la teoria queer utilitzen els termes
heterocèntric i heteronormativitat per referir-se a qüestions similars. Segons
aquestes teories, l’heteronormativitat és una ideologia de la qual deriven tant el
sexisme com la homofòbia.

El fenomen de l’homofòbia ha estat estudiat tant per la psicologia com per la
psiquiatria. Mentre que en la teoria de gènere es relaciona l’homofòbia amb
la cultura patriarcal, que a més també discrimina les dones, determinats estudis
psicològics, entre d’altres els de Sigmund Freud, relacionen l’homofòbia amb
sentiments transsexuals reprimits.

Membre de l’organització Amnistia
internacional manifestant-se pels

drets de les persones LGBT al món.

L’homofòbia té una llarga tradició al món, i actualment està recolzada per
múltiples religions i fins i tot per moltes polítiques governamentals, que la
consideren com un delicte que condemnen amb penes de presó o fins i tot de mort.
En l’actualitat la pena de mort per tenir relacions homosexuals encara existeix
a l’Afganistan, l’Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units, l’Iran, Mauritània,
alguns estats de Nigèria, Somàlia, Sudan i el Iemen. Cal afegir, a més, que
en alguns països on l’homosexualitat no està penalitzada per la llei l’homofòbia
està culturalment tan estigmatitzada que les xifres de mort per assassinat de
persones per aquest motiu poden ser molt altes. El Brasil, Mèxic i els Estats Units
encapçalen a escala mundial la llista de països on més assassinats per homofòbia
es donen al món.

Encara que les conseqüències no són tan esgarrifoses, l’homofòbia també es dóna
a l’Europa occidental. En aquest cas s’exerceix de les formes més diverses, i arriba
a l’agressió tant física com verbal amb una certa freqüència.

Pel que fa a la discriminació per identitat de gènere, els col·lectius afectats són
l’intersexual i transgènere.
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Segons el llibre blanc de LGBT (terme que fa referència de manera
col·lectiva a lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals), la intersexualitat es
refereix a les persones que presenten uns trets físics que estan a mig camí,
o bé són una combinació del que hom atribueix al sexe masculí i femení,
a causa de combinacions poc freqüents de cromosomes, per variabilitat
genètica o gonadal o diferències sexuals congènites.

Les persones transgènere, freqüentment anomenades trans, són aquelles
que s’engloben dins una varietat de comportaments i grups que es conformen
en tendències que no s’identifiquen amb les identitats home-dona.

Les persones transgènere no es poden etiquetar amb una determinada orientació
sexual, sinó que tenen una gran varietat de conductes en aquest sentit. Es podrien
identificar, dins tot el ventall de conductes, com a heterosexuals, homosexuals,
bisexuals, pansexuals, polisexuals i fins i tot com asexuals.

Dins el transgènere podem trobar les següents identitats sexuals:

• Androgínia: segons la definició de la Real Academia Española, es diu
d’una persona els trets externs de la qual no es corresponen amb els del
seu sexe. Malgrat aquesta definició, en psicologia també s’anomena andrò-
gina una persona que té un equilibri entre característiques psicològiques
d’ambdós sexes. Així, considerarem que el terme fa referència tant a les
característiques físiques com a les psicològiques.

• Cross dressing: anomenem cross dressing a la utilització d’indumentària
atribuïda a l’altre sexe sense cap objectiu concret. El transvestisme, on les
persones s’identifiquen amb la indumentària de l’altre sexe, i el drag, on
es parodia el sexe oposat de manera histriònica, formarien part d’aquesta
classificació.

• Transsexualitat: el terme correspon a aquelles persones que s’identifiquen
i que tenen el desig de viure com les persones del sexe oposat. Això fa que
tinguin una disconformitat amb els seus trets físics i que busquin a través
de la cirurgia i els tractaments hormonals que la seva aparença sigui al més
propera possible a la del sexe oposat.

• La teoria queer proposa el terme genderqueer: aquest terme correspon a
les persones que no s’identifiquen en relació amb el sexe de manera binària.
Podrien identificar-se com a una barreja d’ambdós gèneres (bigènere), un
tercer gènere que serviria per designar persones que no es consideren ni
homes ni dones, un gènere neutre o nul, o com tots els gèneres alhora
(pangènere).

• Gènere fluid: aquest terme, segons la teoria queer, fa referència a les
persones d’identitat genderqueer que canvien la seva identitat de gènere
segons el context social.

La teoria queer sorgeix als anys vuitanta com una crítica a les categories
home, dona, heterosexual i homosexual, ja que les considera un reflex d’una
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La novel·la Middlesex, de
Jeffrey Eugenides, que ha
guanyat un Premi Pulitzer,
descriu la història del seu

protagonista intersexual,
Calliope Stephanides.

cultura en què l’heterosexualitat està imposada. Anomena a aquesta imposició de
l’heterosexualitat heteronormativitat, i conclou que darrere aquesta classificació
obligada i fixa existeix una gran quantitat de variants.

Segons B. Gusmano, l’heteronormativitat és “el reforç que s’observa, per part
de moltes institucions socials, de determinades creences sobre el suposat pa-
ral·lelisme entre sexe, gènere i sexualitat, el qual es dóna per fet. Algunes
d’aquestes creences són: la idea que les persones es classifiquen en dues categories
complementàries diferents: home i dona; que les relacions sexuals i conjugals
només són ‘normals’ si es donen entre persones de sexes diferents; que les
relacions íntimes entre persones del mateix sexe no tenen valor sexual; que a cada
sexe li correspon un rol natural a la vida”.

La discriminació per identitat de gènere té el seu origen en el que podem resumir
com transfòbia.

La transfòbia, segons l’FRA (Agència Europea dels Drets Fonamentals), es pot
descriure com la por irracional de la no-conformitat de gènere o de la transgressió
de gènere, com ara la por o l’aversió de les dones masculines, els homes femenins,
les persones cross dressers, transgènere, transsexuals o d’altres que no s’adiuen
amb els estereotips de gènere.

D’altra banda, les persones transgènere es troben una situació especialment difícil
i han d’encarar quotidianament nivells alts de discriminació, estigmatització i
violència, fins i tot a les societats occidentals. Un indicador clar d’aquesta exclusió
social és que el trastorn d’identitat de gènere ha estat categoritzat en el manual de
diagnòstic DSM-IV-R, de l’Associació Americana de Psiquiatria, fins al 1973, i a
l’ICD-10, de l’Organització Mundial de la Salut, fins al 1990.

Finalment, la problemàtica del col·lectiu intersexual i la base de la seva discri-
minació radica en la seva invisibilitat social, atès que els protocols internacionals
recomanen que davant el naixement d’una persona amb característiques intersexu-
als s’apliqui el tractament hormonal i la reconstrucció genital. Aquests tractaments
i operacions, en la major part dels casos, no tenen la finalitat de millorar la salut de
les persones, sinó d’assimilar-les als patrons socials home-dona, i moltes vegades
provoquen complicacions de salut arran dels tractaments hormonals administrats.
Altres vegades, com que es tracta de tractaments i operacions realitzades en néixer,
els pacients no descobreixen la seva intersexualitat fins molts anys després, moltes
vegades com a conseqüència de problemes de salut que sorgeixen a partir dels
tractaments. Existeixen opinions que afirmen que hi ha més de dos sexes, i que
per tant les persones intersexuals haurien de ser tractades de manera neutral abans
de ser capaces de decidir elles mateixes.

Anne Fausto-Sterling, "Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción
de la sexualidad"

Els nostres cossos són massa complexos per donar-nos respostes definides sobre les
diferències sexuals. Quan més cerquem una base física simple per al sexe, més clar resulta
que “sexe” no és una categoria purament física. Els senyals i les funcions corporals que
definim com a masculines o femenines estan ja imbricades en les nostres concepcions de
gènere. [...] Per exemple, si un infant neix amb dos cromosomes X, oviductes, ovaris i
úter, és nen o nena? Gairebé tots els metges dirien que és nena, a pesar del penis, per
la seva potencialitat de donar a llum, i recorrerien a la cirurgia i a tractaments hormonals
per validar la seva decisió. L’elecció de criteris per determinar el sexe i la voluntat mateixa
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de determinar-lo són decisions socials per a les quals els científics no poden oferir guies
absolutes.

Vegeu l’article sencer a: bit.ly/2tcpPzX.

1.2.2 Característiques associades a situacions de risc d’exclusió
social o de discriminació per raó de sexe

La dona continua sent una víctima important de la discriminació per raó sexe,
malgrat la millora progressiva de la seva situació als països occidentals.

Una característica molt important associada a la seva situació de risc social i al seu
empobriment i moltes vegades dependència continua sent la desigualtat en l’accés
i la promoció laborals. La incorporació de la dona al mercat laboral no correspon
amb les dades d’ocupació. Les taxes d’atur, de temporalitat i de contractes a
temps parcial de les dones són molt superiors a la dels homes. A aquest fet cal
afegir que les condicions d’accés al mercat laboral són excloents tant pel que fa al
tipus d’ocupació com als llocs que ocupen.

A més, la dona s’enfronta a obstacles que tenen a veure tant amb les caracte-
rístiques del mercat laboral com amb la mateixa estructura social. És un fet
que el nostre model de societat occidental, suposadament democràtic i igualitari,
recolza la seva realitat quotidiana en una desigualtat de gènere. A més d’aquests
d’obstacles, n’existeixen d’altres més difícils de veure i analitzar, perquè tenen a
veure amb els valors i les creences de la gent, que són inculcats a les persones a
través de mecanismes culturals molt difícils de combatre.

L’androcentrisme és la percepció del món basada en l’experiència i les
normes imposades de l’home, que pren l’home com a referent i que considera
la dona com una desviació d’aquest model.

Com a conseqüència de la visió androcèntrica de la societat, la major part de les
teories sobre el treball veuen les dones com a no treballadores o com a recursos
humans secundaris. Això es dóna perquè la situació de les dones no concorda
amb l’estereotip dual de la societat patriarcal de l’home com a productiu i
proveïdor d’ingressos i dona dedicada a l’esfera domèstica. L’esquema laboral que
domina en l’actualitat no té en compte les necessitats de cura de persones menors
d’edat i ancianes, i els models laborals exclouen el treball domèstic i familiar i
passen per alt les relacions de gènere que garanteixen el funcionament del mercat
laboral tal com està organitzat.

Per tant, es podria parlar d’un model de treball masculí on els valors socials que
predominen són els virils, com ara la competitivitat i el poder, i on es relega el
treball feminitzat més compatible amb les càrregues familiars a les dones. Aquest
sol ser determinat per les jornades reduïdes, parcialitat en els contractes, menor
possibilitat d’ascens i menors recursos econòmics.
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La situació de les dones en l’àmbit laboral, per tant, es troba en un gran
desavantatge respecte de la dels homes a causa de la manca de proporcionalitat en
la repartició del treball domèstic. Per aquest motiu, les dones treballadores veuen
multiplicada la seva càrrega per causa de la labor domèstica no remunerada.
Per tal de fer visible la discriminació de la dona en el mercat laboral caldria
integrar tant els aspectes pròpiament productius com els reproductius dels quals
s’encarrega la dona.

Així doncs, es podria dir que les dones, en el model social que se sustenta en el
model familiar patriarcal, acompleixen una funció social de manteniment de les
estructures sobre les quals se sustenta, amb la qual cosa es redueixen les despeses
socials que suposaria la cura de les persones més vulnerables.

A més, la situació desigual de la dona resta invisibilitzada, atès que la major
part de les fonts d’informació sobre l’esfera laboral prenen com a model l’òptica
d’ocupació masculina. Així, les fonts oficials reflecteixen exclusivament el treball
remunerat, en la mesura que “ocupació” s’assimila amb treball retribuït, i les dades
d’atur i ocupació invisibilitzen l’estreta relació entre atur i treball familiar.

Segons l’anàlisi de l’EPA, les dones dedicades al treball de la cura i reproducció
no formen part de la població activa, sinó que es comptabilitzen com a població
activa dependent. L’EPA és l’enquesta de població activa, i té com a finalitat
conèixer la situació de la població en edat de treballar respecte del mercat laboral.
Així, en aquesta enquesta les dones que dediquen el seu temps a una àmplia
jornada de treball útil són igualades a altres persones que no desenvolupen cap
tipus d’activitat laboral.

La introducció de la dona en el mercat del treball està en la major part dels casos
determinada per la necessitat d’aquesta de compatibilitzar treball i família. Les
característiques més importants que les dones busquen en els seus llocs d’ocupació
per tal que es pugui produir aquesta compatibilitat són:

• Horaris compatibles amb els d’escoles i llars d’infants

• Proximitat a la llar familiar i escoles

• Facilitat per a permisos i vacances

• Flexibilitat horària

Això fa que les ocupacions públiques siguin molt atractives per a les dones.
D’altra banda, en l’ocupació privada les càrregues familiars apareixen com un
obstacle important, i les dones són menys rendibles en el món de l’empresa per
la seva impossibilitat de dedicació completa. Els rígids models d’inserció laboral
del món empresarial fan que moltes vegades les dones es decantin pel treball a
temps parcial.

Cal tenir en compte que la formació és un altre factor que incideix de manera
important en l’ocupabilitat de les dones. Les tendències en les dones en forma-
ció, determinades en gran mesura pels estereotips de gènere dominants en la
societat, reforcen la segregació, fet que es tradueix en discriminació i diferències
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socioeconòmiques. La baixa tendència de les dones a l’hora d’elegir circuits
educatius que estan tradicionalment associats a la masculinitat, com per exemple
els estudis de tipus tècnic i científic, determina el seu baix accés a llocs de treball
amb retribucions més altes i amb més possibilitats de promoció. Actualment,
més de tres quartes parts de la població activa femenina treballa en el sector dels
serveis, dins el qual les branques més feminitzades són el comerç, l’hoteleria,
les administracions públiques (educació i sanitat), l’atenció a les persones i les
branques administratives.

Pel que fa a situació de discriminació als països d’Occident de les persones
amb identitat de gènere o orientació sexual diferent de les dominants home-
dona, per la seva banda, s’ha d’analitzar en base a unes característiques diferents.
Per començar és molt difícil analitzar la seva situació, atesa la manca de dades
estadístiques sobre les diferents qüestions que afecten els diferents col·lectius.

Les víctimes de discriminació i crims d’odi no solen presentar denúncia, i això
succeeix principalment per dos motius: per una banda, per la por de reconèixer
públicament la seva identitat a causa del fort estigma social que encara representa,
i per l’altra, la freqüència amb què aquestes persones es veuen afectades per
delictes homofòbics o transfòbics. A aquests dos motius també s’afegeix que el
procediment per denunciar és complicat.

Atesa aquesta manca de dades sobre la naturalesa d’aquest tipus de crims, és
molt difícil establir polítiques tant per intervenir-hi com per prevenir aquests fets.
Malgrat això, és gracies a estudis sobre el tema que podem saber que el tipus més
freqüents d’agressions sobre aquests col·lectius són les verbals i en llocs públics.
En aquests atacs les persones joves les més vulnerables, i també sabem les dones
lesbianes i les persones bisexuals tendeixen a patir més atacs en llocs privats i a
ser objecte d’assetjaments i amenaces sexuals.

A més, se suma a la freqüència dels atacs a les persones amb identitat de gènere
i orientació sexual diferent de la dominant en la societat patriarcal el fet que
generalment no poden comptar amb el suport familiar. Aquestes persones sovint
amaguen la seva identitat de gènere o orientació sexual a les seves famílies per por
del rebuig. Aquesta situació és especialment dramàtica, ja que, sobretot per als
menors d’edat, el suport emocional del seu entorn seria fonamental per a la seva
pròpia acceptació personal. L’ocultació de la identitat sexual, a més, comporta
conseqüències greus per a la seva autoestima i també una certa predisposició a
adoptar conductes de risc, com ara addicions o conductes sexuals de risc. En
persones molt joves també pot predisposar al fracàs escolar. La no-acceptació
de la seva identitat de gènere i orientació sexual per l’entorn es percep més enllà
d’això com un rebuig de la mateixa persona.

S’ha estudiat també que per a aquests col·lectius mantenir uns estils de vida i
comportaments similars als heteronormatius pot afavorir una acceptació familiar
parcial. En el cas dels gais comportar-se de manera masculina, i femenina en el
cas de les lesbianes, malgrat que generalment no acaba de satisfer les expectatives
d’un família tradicional, en propicia més l’acceptació que no pas el comportament
contrari.

Les qüestions sobre
violència de genere es
tracten a la unitat
“Necessitats de les
persones en situació de risc
social d’infants i
adolescents, violència
masclista i violència
familiar”.
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Les persones amb identitats de gènere i orientacions sexuals diferents de l’hete-
ronormativa tenen cada vegada més oportunitats de formar una família gràcies a
les tècniques de reproducció assistida i a l’adopció. En aquests casos, moltes
vegades, tant ells com els seus fills han de fer front al rebuig social a causa dels
prejudicis que aquesta situació genera. A més, a causa de l’heteronormativitat
imperant aquestes famílies resulten socialment invisibles.

S’han dut a terme diversos estudis sobre el que afecta a l’educació d’aquests
col·lectius, i una de les conclusions és que les institucions educatives es presenten
com entorns hostils heteronormatius per a les persones amb identitats de gènere
i orientació sexual diferent de la dual home-dona, i que a més silencien les seves
experiències. Aquesta situació fa que molts estudiants amb aquestes caracterís-
tiques tinguin dificultats a l’hora d’acceptar la seva pròpia identitat i orientació
sexual i que l’ocultin a la resta de la comunitat. Molts són sistemàticament
assetjats pels seus companys, fet que provoca absentisme, fracàs escolar i fins
i tot abandonament dels estudis. En el terreny personal pot provocar malestar
psicològic, baixa autoestima i fins i tot el suïcidi.

Cal afegir que, en l’àmbit de l’heteronormativitat, i a causa d’una manca de
formació i de sensibilitat del professorat cap als col·lectius afectats, les ins-
titucions educatives contribueixen a la reproducció dels mateixos prejudicis i
estereotips que se segueixen traslladant a la resta de la societat. Un model educatiu
que respectés la diversitat sexual i de gènere evitaria la violència homofòbica i
transfòbica.

Malgrat que la discriminació de les persones per identitat de gènere i orientació
sexual és prohibida legalment, continua tenint lloc en l’àmbit laboral una discrimi-
nació indirecta. Moltes vegades, per por de perdre la feina, les persones amaguen
la seva identitat i orientació sexual. A més, en aquest àmbit sovint també han de
fer front a actituds amenaçadores i a actituds degradants i humiliants que dificulten
l’accés als lloc de treball, així com a la promoció dins les feines.

Pel que fa a la salut, hi ha estudis que destaquen els problemes que comporta la
manca de reconeixement de les parelles del mateix sexe a l’hora de decidir tracta-
ments sobre la parella o els fills. També cal destacar la inseguretat generada per
persones transgènere a l’hora de revelar al seva identitat sexual als professionals
de la salut. S’ha constatat finalment desinformació sobre els col·lectius en els
professionals de l’àmbit sanitari, una situació greu atès que es tracta de personal
relacionat amb la ginecologia. També es denuncien tractaments discriminatoris a
l’hora de no referir-se a les persones amb el nom i gènere amb els quals se senten
identificades.

La representació audiovisual de les persones LGBT segons gènere, identitat de
gènere i orientació sexual segons gènere és el reflex de la construcció ideològica
majoritària i per tant està dominada per l’heteronormativitat, tenint en compte
que l’aparició als mitjans d’aquests col·lectius a través de la deconstrucció
d’estereotips contribuiria a la seva visibilització amb una transmissió de valors
positius.

Una altra qüestió important pel que fa a la discriminació de gènere és la dels
usos del llenguatge. Edward Sapir (1884-1939), després d’estudiar nombroses
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llengües indígenes americanes, va postular que cada llengua constitueix un sistema
diferent per analitzar realitat. Aquesta hipòtesi va ser desenvolupada més endavant
pel seu alumne Benjamin Lee Whorf (1897-1941), que va anomenar a aquesta
teoria relativisme lingüístic. Bàsicament, aquesta teoria inferia que cada llengua
determina la manera com les cultures veuen el món. Així, els usos que fem de la
llengua, les paraules utilitzades, poden fer que el missatge resulti discriminatori
per a algun dels sexes.

En la mesura que proposa el relativisme lingüístic, aquest llenguatge sexista seria
determinant perquè el sexisme es traslladi també a la societat. Segons aquesta
teoria, les relacions desiguals en la societat funcionarien de forma paral·lela al
sexisme lingüístic.

Però la llengua per si mateixa no és sexista, atès que disposa d’eines que podem
utilitzar per tal de transmetre qualsevol missatge. En aprendre a parlar també
s’assimilen tot un conjunt de valors, d’actituds, d’ideologies i de prejudicis, i tot
plegat constitueix el sistema de pensament de les persones. Així, el llenguatge és
un fet cultural que s’utilitza per transmetre valors i que es pot adaptar per tal de
reforçar els estereotips ja existents o bé per modificar-los.

En utilitzar el llenguatge hem de tenir en compte que cap discurs és neutre, asexuat
o apolític, sinó que darrere de cada discurs hi ha una intenció implícita o explícita.
Per tant, cal tenir cura de no utilitzar un llenguatge sexista. El masculí genèric,
malgrat que és la forma que s’utilitza més sovint argumentant l’economia del
llenguatge, pot resultar discriminatori. Cal desestimar posicions que entenen que
amb el maculí genèric “ja s’entén” que estem parlant d’homes i dones. No és el
mateix parlar de l’home que de la humanitat, ni tampoc parlar dels nens que de la
infància.

1.2.3 Factors que influeixen sobre les situacions de risc d’exclusió
social o discriminació per raó de sexe

L’exclusió social és un fenomen molt complex que depèn de molts factors. Es
tracta d’un fenomen relatiu, que depèn de la societat i del moment històric i que
està directament relacionat amb la participació social, i a més és un fenomen
estructural però dinàmic que s’ha d’analitzar com un procés sobre el qual es pot
incidir. A més, en aquest fenomen convergeixen múltiples circumstàncies, i per
tant la seva anàlisi no és gens fàcil. Malgrat això, hi ha una serie de factors o
circumstàncies a partir de les quals aquesta situació es veu agreujada, i per tant
podem parlar, dins el grup de persones en risc d’exclusió social per raó de sexe,
de col·lectius o situacions de risc especial:

Persona gran amb indumentària
festiva i actitud reivindicativa
celebrant el dia de l’orgull gai.

• Dones immigrants no comunitàries: no es tracta d’una categoria unitària,
sinó que hi una gran multiplicitat de factors que influeixen sobre aquesta
situació de risc, com és l’ètnia, la cultura, el lloc d’origen i l’estat civil. Tot
i això, podem constatar que aquestes persones experimenten una dificultat
afegida en integrar-se en la societat d’acollida, a causa de la discriminació
múltiple.

El sexisme lingüístic és l’ús
discriminatori del llenguatge
per raó de sexe.
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• Dones a càrrec de famílies monoparentals: la situació de partida té un pes
important en el risc d’aquest col·lectiu. És clar que la situació de partida,
l’edat i els recursos tenen un paper decisiu en aquestes situacions. No
obstant això, podem determinar que es tracta d’un col·lectiu vulnerable que
sovint es troba en posicions de dificultat que fàcilment acaben en situacions
de pobresa. La seva situació suposa una càrrega que limita molt les seves
eleccions i en determina en gran mesura el benestar.

• Dones en situació d’atur de llarga durada de més de 45 anys: els
processos d’exclusió estan generalment molt vinculats amb el mercat de
treball. Les dones de més 45 anys tenen una gran dificultat per accedir al
mercat laboral, especialment si no tenen una qualificació laboral específica
o no compten amb una llarga experiència laboral.

• Dones joves sense qualificació: aquest grup té una gran dificultat d’accés
al món laboral, atesa al seva inexperiència i manca de formació específica.
Pel fet de no haver accedit prèviament al mercat laboral, el seu accés a
les prestacions socials està també molt limitat i la seva situació depèn
totalment de les xarxes de suport familiar, fet que les deixa en una situació
extremament vulnerable.

• Persones trans: aquestes persones han de fer front a nivells molt elevats de
discriminació, estigmatització i violència en el decurs de la vida quotidiana.
A més, pateixen una discriminació legal que els dificulta l’accés a l’habi-
tatge i al món laboral. Aquest és un dels motius que provoca que un gran
nombre de persones d’aquest col·lectiu es vegin abocades al treball sexual.

• Persones intersex: la base de la seva discriminació rau en la invisibilitat
del col·lectiu i la manca d’educació de la ciutadania en general sobre la
problemàtica d’aquestes persones. Als anys noranta va sorgir un moviment
activista que treballa per aturar els tractaments quirúrgics a nounats i manté
un discurs crític sobre la representació de la intersexualitat.

• Persones grans amb identitat de gènere diferent d’home/dona i orienta-
ció sexual no heterosexual: les persones grans denuncien que els centres,
les instal·lacions i els programes dirigits a la gent gran estan dissenyats des
d’una perspectiva heteronormativa i això fa que moltes persones d’aquest
col·lectiu, en fer-se grans, hagin de tornar a amagar la seva identitat de
gènere o orientació sexual.

• Persones immigrants o pertanyents a minories ètniques amb identitat
de gènere diferent d’home/dona i orientació sexual no heterosexual:
aquest col·lectiu és doblement vulnerable. Moltes vegades se suma, a
la discriminació del col·lectiu, haver de fer front a actituds racistes i
xenòfobes. Malgrat que els països d’acollida identifiquen els immigrants
com a majoritàriament menys tolerants amb els col·lectius amb identitat de
gènere diferent d’home/dona i orientació sexual no heterosexual, aquestes
persones molts cops immigren des de societats poc tolerants o fins i tot
repressives legalment amb aquests col·lectius perquè en els seus països
d’origen han d’ocultar la seva identitat.
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A més de l’especificitat de la situació d’aquests grups especialment vulnerables,
els factors i les variables que incideixen de manera més significativa en la situació
dels col·lectius en situació de risc social per raó de sexe són:

• Ingressos econòmics: la possibilitat d’accés a aquests i el nivell i freqüència
dels ingressos, si aquests són o no regulars i suficients, són qüestions
determinants.

• Drets de ciutadania: si no es té accés a aquests drets, o si no es fa de manera
autònoma, sinó a partir d’una relació familiar, és força determinant, ja que
restringeix àmpliament el dret a fruir dels beneficis de l’estat del benestar.

• Situació laboral: no només tenir feina és determinant, sinó que cal analitzar
també la qualitat del treball i la regulació d’aquest, les condicions del treball,
el salari, o la situació laboral intermitent.

• Xarxes familiars i de suport: comptar amb un teixit social que pugui
pal·liar les necessitats d’aquestes persones quan es troben en dificultat és
fonamental, així com en el cas dels col·lectius LGBT el fet de reconèixer i
donar suport a la seva situació.

• Formació: són especialment agreujants les situacions amb baix nivell
educatiu, sense accés a formació ocupacional, manca de reconeixement de
formació i carrera prèvia en situacions de migració.

• Habitatge: l’accés a l’habitatge constitueix un obstacle de pes, així com la
residència en àrees degradades.

• Salut: existeix una desatenció cap a la salut específica de les dones tant
des de l’àmbit de la investigació com a la resposta específica a les seves
necessitats. També existeix una desatenció cap al col·lectiu homosexual
i transgènere pel que fa a la manca d’informació específica i a l’atenció
deficient a causa de dificultats de comunicació en general i especialment
sobre el tema de les ITS.

• Reconeixement legal: la manca del reconeixement legal de les persones
trans i intersex les deixa en un buit legal que els comporta moltes dificultats
en la vida diària.

1.2.4 Necessitats de les persones en situacions de risc d’exclusió
social o discriminació per raó de sexe que determinen les demandes
d’intervenció social

Per tal d’establir una situació d’igualtat amb les persones en risc d’exclusió per raó
de sexe cal abordar una sèrie de qüestions clau que tenen a veure amb necessitats
específiques d’aquestes col·lectius i que sovint no estan cobertes. El fet de no
tenir en compte aquestes necessitats podria agreujar la situació de discriminació
d’aquestes persones:
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En aquest vídeo podeu
veure un debat que va saltar

a la premsa internacional
sobre la discriminació

salarial de Jill Abramson,
exdirectora del diari New

York Times: bit.ly/2seHWrU.

Al Parlament català hi ha 81
homes i 54 dones, i al

Govern espanyol 10 homes
i 4 dones ministres.

• Protecció de la maternitat: és un un fet que la maternitat és un obstacle
per a la dona en àmbits laborals, i és per això que l’edat de la maternitat
s’ha retardat significativament tant a Catalunya com a la major part dels
països d’Occident. Les dones opten per ser mares un cop la seva carrera
professional és més estable, perquè fer-ho de més joves els podria comportar
conseqüències negatives, sobretot en l’àmbit laboral. Protegir la maternitat
amb ajudes, allargament dels permisos, permisos de lactància i la possibili-
tat d’excedència, de gaudir de les vacances fora dels permisos per embaràs,
part o lactància i de permisos paterns ajudaria molt a reduir aquest obstacle.

• Igualtat salarial i facilitació de la conciliació laboral: malgrat que la
situació ideal seria distribuir les càrregues domèstiques i familiars entre els
dos sexes, a la pràctica s’hauria de possibilitar també la compaginació de la
vida laboral i la familiar mitjançant mecanismes correctors dels obstacles
amb què les persones que volen fer-ho es troben. Possibilitar la flexibi-
lització laboral i les reduccions de jornada per les parts proporcionals de
salari i facilitar permisos per aquests motius serien dues mesures correctives
importants. A més, caldria assegurar la igualtat salarial.

• Visibilització de les relacions de desigualtat: les relacions de desigualtat
entre els sexes i també les persones víctimes de la discriminació per identitat
de gènere i orientació sexual resten en molts casos silenciades. Caldria fer-
les evidents, desnaturalitzar-les i evidenciar aquest tipus de discriminacions
per tal que la societat en general prengui consciència que cal actuar per
eradicar aquest tipus de desigualtats.

• Formació en gènere i sensibilització de la societat en general: moltes
vegades la invisibilització de les desigualtats per raó de gènere es dóna per
una manca d’informació sobre el tema en general i la confusió de termes
al voltant del gènere. Els prejudicis i estereotips al voltant del gènere es
transmeten socialment a partir del procés d’enculturació i són assumits
com a naturals per les persones. Caldria trencar aquest cercle mitjançant
la formació específica al voltant del tema.

• Atenció a la diversitat dels homes i les dones en tots els àmbits de la
societat: el procés d’equitat entre dones i homes ha de ser un procés de
tota la societat, i per tant responsabilitat tant dels homes com de les dones.
Cal, doncs, portar a terme accions dirigides tant als homes com a les dones,
tenint en compte que la naturalesa d’aquestes ha de ser diferent en funció de
com es concreten les relacions de gènere desiguals en cada context. Per tant,
cal fomentar el diàleg per tenir en compte les necessitats en cada context
d’ambdós sexes.

• Establiment de mesures per eliminar la violència de gènere, incloent-
hi l’assetjament sexual i per raó de sexe (identitat de gènere i orientació
sexual): aquesta hauria de ser una àrea de treball prioritària, atès que encara
que la violència de gènere està identificada com a delicte, les agressions
d’aquest tipus continuen essent molt nombroses, i fins i tot quotidianes en
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el cas dels col·lectius transgènere i intersexual. Seria primordial fer un
treball de visibilització d’aquest tipus de delictes per part dels mitjans de
comunicació.

• Establiment de mesures per vetllar per la igualtat i la participació de
la dona en tots els àmbits: és obvi que la participació de la dona en els
trams més alts de la jerarquia tant a nivell laboral com polític és molt baixa.
És una necessitat treballar per tal d’eliminar el sostre que es troben a l’hora
d’ocupar càrrecs de responsabilitat. Aquest fet ajudaria que hi hagués una
representació paritària de dones i d’homes a la societat.

• Extracció de dades per sexes en totes les enquestes i estadístiques: les
dades oficials en tots els àmbits són androcèntriques, la qual cosa fa que
hi hagi una manca d’informació sobre les dones al voltant de moltes
qüestions, entre les més importants, les dades sobre l’àmbit laboral. Caldria
aplicar la perspectiva de gènere a les enquestes i als estudis estadístics per tal
de poder treballar per la inclusió de la dona en l’àmbit laboral sobre dades
reals.

• Foment de polítiques d’acció positiva per als col·lectius discriminats
per raó de sexe: les polítiques d’acció positiva són mesures dirigides a
eliminar les desigualtats contra grups històricament discriminats. Aquestes
mesures són temporals fins que s’aconsegueixi compensar el desavantatge
dels col·lectius discriminats per raó de gènere.

Segons el grup d’experts del Consell d’Europa, “la transversalització de gènere és

l’organització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos polítics, de

manera que els actors involucrats normalment en l’adopció de mesures polítiques

incorporin una perspectiva d’igualtat de gènere a totes les polítiques, a tots els nivells i

totes les etapes”.

• Transversalitat: cal vetllar per tal que l’aplicació de la perspectiva de
gènere sigui habitual en tot els àmbits, des de plans i programes fins a
actuacions i pressupostos.

• Foment de l’aplicació de la perspectiva de gènere pel que fa a la ruptura
de rols i estereotips de gènere i de les dicotomies de l’àmbit públic i
privat i la coresponsabilitat de dones i homes en l’assumpció de les
obligacions familiars: aquest tipus de mesura té a veure amb un canvi de
mentalitat i és difícil d’implementar a curt termini. És impossible d’assolir
sense un treball conjunt des de diferents àmbits socials, però principalment
des de la política, l’educació i els mitjans de comunicació, que lluiti
per desfer prejudicis i estereotips arrelats socialment que provoquen una
situació de desigualtat.

• Elaboració d’actuacions dins d’estratègies més complexes en projectes
que incideixin en diversos àmbits: cal tenir en compte la perspectiva
de gènere a un nivell global per tal d’anar assentant aquesta presa de
consciència de manera transversal en tots els àmbits d’actuació. Així,
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Vegeu les recomanacions
de la guia de llenguatge per

la igualtat als mitjans de
comunicació: goo.gl/i92Qj7.

Podeu veure les
recomanacions per elaborar

informes d’impacte de
gènere de l’Institut Català

de la dona a: bit.ly/2ridxt9.

com a integradors, malgrat estar treballant amb un col·lectiu de persones
immigrants, caldrà que apliqueu també la perspectiva de gènere, que se
suma a les dificultats de qualsevol col·lectiu.

• Necessitats de formació del professorat i del personal sanitari al voltant
dels col·lectius amb identitat de gènere i orientació sexual diferent
d’home-dona: l’educació és un àmbit on els col·lectius amb identitat
de gènere i orientació sexual diferent d’home i dona se senten clarament
discriminats, fins al punt d’haver d’amagar la seva identitat. La formació
en qüestions de gènere dels professors, així com mesures que evitin les
agressions de gènere en els centres educatius, són molt necessàries. Així
mateix, en el món sanitari cal treballar pel reconeixement de persones
intergènere i transgènere i fer que els professionals d’aquest àmbits estiguin
informats tant de les característiques d’aquests col·lectius com de les seves
necessitats específiques, com és la prevenció i la informació sobre les
malalties de transmissió sexual.

• Vetllar per una imatge no estereotipada i un llenguatge no sexista i
respectuós en els mitjans de comunicació.: la imatge de la dona als
mitjans de comunicació en general, i a la publicitat en concret, està farcida
d’estereotips que es transmeten com a prejudicis a la societat. Pel que fa a les
persones amb identitats de gènere i orientacions sexuals diferents d’home-
dona existeix una invisibilització o la transmissió de rols estereotipats que
perjudiquen els diferents col·lectius. Cal treballar per un llenguatge lliure
d’usos discriminatoris, androcèntrics o sexistes.

• Informes d’impacte de gènere en els projectes: els informes d’impacte
analitzen les necessitats pràctiques de les identitats de gènere, les situacions
quotidianes, les situacions de partida i els potencials efectes diferencials que
es poden donar com a conseqüència de l’aplicació de les propostes, per tal
de promoure la perspectiva de gènere a partir d’intervencions i polítiques
públiques.

1.2.5 Variables i indicadors de situacions de risc d’exclusió social o
discriminació per raó de sexe

Després d’analitzar les necessitats dels col·lectius afectats per la discriminació per
raó de sexe i establir les variables com característiques observables que incideixen
en la seva discriminació, haurem d’especificar-les i concretar-les en indicadors
que ens serviran de mesura de la seva exclusió a l’hora d’implementar un projecte
d’intervenció social.

Hi ha variables que es poden afegir als indicadors en cada cas, com ara edat, ètnia,
lloc d’origen, nivell d’estudis, situació familiar...
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En l’anàlisi de gènere haurem de trobar resposta a preguntes clau que ens hauran
de dur a preguntar-nos, per sexes:

• Qui fa què

• Qui té accés a què

• Qui controla què

• Quines són les diferències i per quin motiu?

• Quines són les qüestions clau que influeixen sobre l’impacte de gènere?

La resposta a aquestes qüestions ens portarà a establir indicadors de gènere.

Recordeu que els indicadors de discriminació per raó de sexe ens permeten evi-
denciar, caracteritzar i quantificar les desigualtats per motiu de gènere i orientació
sexual, així com comprovar els canvis al llarg del temps i en un context determinat.

Així, l’ús d’aquests indicadors en permetrà evidenciar:

• En quina mesura es tenen en compte les necessitats dels col·lectius discri-
minats per raó de sexe i en quina mesura les accions empreses responen a
les seves necessitats.

• De quina forma es tracta la discriminació per raó de sexe.

• Com els programes afecten els rols de gènere, i si aquests canvien amb el
temps.

És fonamental que abans d’establir els indicadors:

• Es diferenciï la informació per sexes.

• S’analitzi la informació des de la perspectiva de gènere.

• S’identifiquin les desigualtats de gènere que es donen.

• S’especifiqui en quins àmbits es donen les desigualtats i quina és la
distància quantitativa entre les diferents identitats de gènere.

Els indicadors hauran d’estar clarament definits i ser fàcils d’utilitzar i entendre.
A més, serà molt útil que es combinin indicadors quantitatius i qualitatius.
Finalment, serà fonamental que els indicadors visibilitzin les necessitats dels
col·lectius discriminats per raó de sexe i que siguin flexibles per tal d’adaptar-se
als canvis en la seva realitat.

Segons a quina alçada del projecte utilitzem els indicadors, podrem distingir entre:

• Indicadors de diagnòstic: permeten avaluar les necessitats dels col·lectius
en risc d’exclusió per raó de sexe. Per exemple, nombre d’homes i dones
afectades per un problema que té com a arrel la seva identitat de gènere o
orientació sexual.
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• Indicadors de disseny: avaluen si la metodologia per a la cerca d’informa-
ció i la recollida de dades ha incorporat la perspectiva correcta. Per exemple,
la formació de gènere per al personal encarregat de desenvolupar el projecte.

• Indicadors de procés: avaluen els canvis a curt termini com a resultat de
les activitats del projecte. Per exemple, la detecció de noves necessitats i
línies d’actuació al voltant de la identitat de sexe i orientació de gènere.

• Indicadors de resultats: mesuren els resultats intermedis que contribu-
eixen a la consecució de l’impacte final. Per exemple, els canvis en la
percepció de les famílies o de la comunitat en relació amb la importància
d’actuar en contra de l’exclusió per raó de sexe.

• Indicadors d’impacte: mesuren els nivells d’èxit en relació amb els
objectius plantejats al voltant de l’exclusió per motiu de sexe.

La llista següent descriu indicadors freqüentment utilitzats per tal de mesurar la
discriminació per raó de sexe:

• Nombre de denúncies d’agressions físiques o verbals per raó de gènere
(aquest indicador s’hauria de desglossar per la relació amb l’agressor, el
tipus d’agressió, el motiu, l’ètnia i el gènere)

• Nombre de víctimes de tràfic amb fins d’explotació sexual segons gènere,
identitat de gènere i orientació sexual

• Nombre de víctimes de prostitució (segons gènere, identitat de gènere i
orientació sexual)

• Nombre de víctimes de mutilació genital femenina

• Casos de mobbing i assetjament sexual per raó de sexe

• Casos de discriminació de col·lectius LGBT en l’àmbit sanitari

• Taxes d’atur i ocupació per gènere i segons tipus d’ocupació i en els diferents
col·lectius LGBT

• Percentatges per tipus de treball de dones i per diferents col·lectius LGBT

• Temps mitjà de dedicació de les dones a la cura de la família i a la llar

• Índex general de dependència

Aquesta llista podria ser molt més llarga, però cal recordar que caldrà adaptar els
indicadors a cada intervenció i projecte en concret però tenint en compte tots els
factors i les variables que interven en cada context concret.
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2. Organitzacions, serveis i programes d’intervenció social dirigits a
les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de
sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura

Enteses les característiques principals de les persones en situació d’exclusió social,
discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura, i també les seves
necessitats d’intervenció, cal fer un breu recorregut històric per tal de detectar
com s’ha forjat històricament i també per conèixer quines han estat les lluites
contra aquesta discriminació al llarg del temps. Així mateix, és important estar
al cas de quin és el panorama actual en l’àmbit de legislació, serveis i programes
en el nostre país per entendre les possibilitats d’intervenció com a integradors/es
socials.

2.1 Exclusió social o discriminació pel lloc de procedència, ètnia o
cultura

L’exclusió social o discriminació pel lloc de procedència té certament una base
ideològica que la sustenta i contra la qual s’ha d’intervenir per tal d’aconseguir la
igualtat de drets de les persones amb lloc de procedència, cultura o ètnia diversa.
Malgrat això, amb la deconstrucció d’estereotips i prejudicis al voltant de la imatge
de les persones d’ètnia o cultura diferents no n’hi ha prou, i és necessari també que
la societat que acull aquestes persones estableixi una base sòlida en relació amb
els elements precisos que calen perquè aquestes persones adquireixin un estatus
proper al de les persones nacionals i d’ètnia majoritària. Així, l’estatus jurídic,
l’accessibilitat als mecanismes de benestar social i ciutadania, juntament amb la
concessió de permisos de residència i treball, i estratègies per tal d’aconseguir
el respecte per les seves particularitats culturals, completarien l’equació per tal
d’establir condicions igualitàries per a aquestes persones.

2.1.1 Precedents històrics de la discriminació pel lloc de
procedència, ètnia o cultura

Per trobar l’origen d’aquest tipus de discriminació ens hem de remuntar a
l’antiguitat. La desconfiança i la por del que és diferent ha existit des de l’origen
dels temps, i hi ha qui ha justificat la discriminació de les persones de “raça negra”
a partir de textos bíblics.
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Les migracions sorgiren a partir dels primers desenvolupaments tecnològics
de la humanitat, ja que l’establiment de millores permetia avançar en les
condicions de vida per residir en nous llocs, abans hostils, o bé permetia
desplaçar-se més fàcilment.

El descobriment del foc, per exemple, permeté a les persones establir-se en llocs
que abans eren massa freds per viure-hi. Una cosa semblant va succeir amb la
revolució agrària i la domesticació d’animals, que van possibilitar a les persones
ubicar-se en llocs on d’altra manera difícilment podrien haver sobreviscut. A
partir d’aquest moment, tots els desenvolupaments tecnològics no va fer més
que multiplicar exponencialment les possibilitats migratòries de la humanitat: el
descobriment del metall, de les embarcacions a vela, la revolució industrial i la
dels transports en són exemples magnífics.

Tant la revolució neolítica al voltant del 8000 aC com la revolució industrial fa
un parell de segles van provocar desplaçaments de milions de persones i canvis
molt importants en l’estil de vida de la gent. La primera revolució va fer que les
persones poguessin passar d’un estil de vida nòmada a un de sedentari, mentre que
les conseqüències de la revolució industrial foren principalment el canvi d’estil de
vida rural a l’urbà.

Històricament podem parlar d’immigració tal com l’entenem avui amb l’expansió
de l’Imperi romà, quan els soldats s’establien en ciutats ja existents i les refundaven
en colònies romanes. Els habitants de la nova colònia acceptaven l’onada
d’“immigració” a canvi de convertir-se en ciutadans de l’imperi.

Així doncs, a partir dels primers processos de conquesta i invasions territorials, els
habitants nadius començaren a desenvolupar un sentiment lògic de rebuig cap a
l’estranger que s’apropiava de la seva terra i n’explotava els recursos. Un exemple
sostingut en el temps són les invasions germàniques o “bàrbares”, que és com
les anomenaven de forma pejorativa els habitants de les terres que limitaven amb
l’Imperi romà. Les invasions bàrbares tingueren lloc del segle III al VIII dC i
canviaren de manera dràstica el panorama europeu.

Va ser a partir del segle XIX i amb la generalització del colonialisme europeu a tot
el món quan en les societats occidentals es desenvoluparen ideologies obertament
racistes, el que George Mosse anomenà “el costat obscur de la Il·lustració”.

El filosof francès Joseph Arthur de Gobineau va ser el primer defensor de la
filosofia racista amb la seva obra Assaig sobre la desigualtat de les races humanes.
De Gobineau establí races superiors e inferiors: al capdamunt de la jerarquia es
trobaria la raça blanca, i dins d’aquesta classificació la família ària, pensament
que posteriorment inspirà el nazisme. Benjamin Disraeli, polític anglès de la cort
victoriana i jueu convers, va ser qui va defensar públicament el racisme durant la
Il·lustració.

Per combatre aquesta ideologia de De Gobineau, l’antropòleg haitià Anténor
Firmin publicà el tractat De la igualtat de les races humanes. L’obra d’Anténor
fou ignorada pel pensament europeu fins que la barbàrie i la pèrdua de referents
morals que deixà l’holocaust nazi obligà el pensament acadèmic i social en
general a prendre posicions antiracistes.
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Fotografia de Charles Darwin, de J.
M. Cameron, presa el 1869.

Charles Darwin, desenvolupant teories prèvies de Lamarck, va tenir també un
paper important en les teories de discriminació racial amb la seva obra L’origen
de les espècies, on defensava la lluita per la supervivència del més apte. En
referència a la seva obra evolucionista s’ha dit que partia del trasllat de les
teories evolucionistes socials a la biologia, les naturalitzava i d’aquesta manera
les fonamentava com a base científica del racisme.

Els antropòlegs E. Taylor i L. H. Morgan, per la seva banda, traslladaren el
darwinisme social a l’antropologia i defensaren l’evolucionisme cultural, on es
mantenia la superioritat d’unes cultures sobre unes altres a partir d’una jerarquit-
zació d’elements culturals. És des d’aquest punt que parteix la discriminació
cultural.

La colonització d’Europa va ser acompanyada i es va justificar a partir de
la ideologia racista, que legitimava conquestes i el genocidi comès durant les
campanyes de conquesta.

El genocidi cultural d’una minoria no aporta estrictament res a la societat dominant [...], ans
al contrari, significa una mutilació del patrimoni comú de la humanitat sencera.

Mann,M.(2009) El lado oscuro de la democracia. Un estudio sobre la limpieza étnica. PUV,

Valencia.

S’anomena genocidi a l’acció d’exterminar un col·lectiu, amb la intenció
d’eliminar el grup del qual forma part, sigui el motiu ètnic, nacional, religiós,
polític o de qualsevol altre tipus.

El racisme va sorgir d’experiències i teories polítiques que eren encara desconegudes i

resultaven profundament estranyes fins i tot a defensors de la “raça” com De Gobineau

o Disraeli. Existeix un abisme entre homes de concepcions brillants i fàcils i els homes

de fets brutals i bestialitat activa, abisme que no pot satisfer cap explicació intel·lectual.

És probable que el pensament en termes de raça hagués desaparegut al seu degut

temps, juntament amb altres opinions irresponsables del segle XIX si la “lluita per Àfrica”

i la nova era de l’imperialisme no hagués exposat la humanitat occidental a noves i

més terribles experiències. L’imperialisme hauria necessitat la invenció del racisme com

l’única “explicació” possible i l´única excusa pels seus fets, encara que no hagués existit el

pensament racial en el món civilitzat. Hanna Arendt, Els orígens del totalitarisme.

A la segona meitat del segle XIX, la ideologia racista, concretament el racisme
científic, també fou determinant en els enfrontaments entre les diferents ètnies
indígenes i els colons descendents d’europeus. Per tal de controlar les zones
ocupades pels indígenes es van legitimar les “guerres contra l’indi” a l’Argentina,
Xile, Mèxic i els Estats Units, i es va procedir a un extermini massiu dels indígenes.
En aquest últim país, a més, es va posar en pràctica l’esclavitud amb persones
d’ascendència africana i també ameríndia. També hi havia americans nadius i
persones negres lliures que tenien esclaus.

El terme esclau prové
d’eslau, a causa del fet que
durant l’edat mitjana es
mantenien en captivitat
molts membres dels pobles
eslaus conquerits.



Context de la intervenció social 48

Necessitats de les persones en situació d'exclusió
social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència,

ètnia o cultura

Durant els primers anys del
colonialisme a Amèrica,
l’esclavatge va ser una

institució multiracial que era
destinada a ser mà d’obra

no remunerada.

L’esclavitud es va abolir als Estats Units el 1865, quan Abraham Lincoln, amb la
proclamació de l’emancipació, va declarar la llibertat de tots els esclaus. Aquest
fet es produí després de tres dècades d’intens moviment abolicionista.

L’abolicionisme, malgrat que el terme es va aplicar principalment al
corrent que demanava l’abolició de l’esclavitud, és la ideologia que proposa
l’anul·lació de lleis, normatives o costums que atemptin contra principis ètics
i morals.

Als Estats Units, després d’haver eliminat l’esclavitud, es va seguir practicant la
segregació racial fins a mitjan segle XX. El 1964, la Llei de drets civils va prohibir
l’aplicació desigual de requisits de registre de votants i la segregació racial en el
treball, a les escoles i a les instal·lacions públiques en general. Rosa Parks fou
una activista pels drets civils que va acabar a la presó per negar-se a cedir el seient
a una persona blanca a l’autobús. Se la recorda com “la primera dama dels drets
civils”, ja que s’atribueix a aquest empresonament el detonant per aquesta lluita.

La segregació racial es refereix a la separació d’espais, serveis i lleis per les
persones d’acord amb el seu origen ètnic.

Tornant al nou imperialisme, la brutal repartició d’Àfrica, justificada de manera
determinant per la ideologia racista, va culminar en la Conferència de Berlín l’any
1885. En aquesta cimera França, Alemanya i el Regne Unit principalment, però
també Itàlia, Portugal, Bèlgica i Espanya es repartiren el continent sense comptar
en absolut amb la població indígena. La repartició és considerada com un dels
detonants de la Primera Guerra Mundial.

Cartell on, a partir del racisme
científic, es compara els trets

irlandesos amb els de la "raça negra".

El moment més favorable a la ideologia racista a Alemanya es va donar amb el
moviment nacional socialista (nazisme) dirigit per Adolf Hitler. El nazisme va
aconseguir liderar la ideologia de la societat alemanya durant els anys trenta i
quaranta, fins que el país fou vençut en la Segona Guerra Mundial el 1945. La
ideologia nazi va suposar el desplaçament, empresonament i posterior extermini
d’entre 11 i 12 milions de persones, entre jueus, gitanos, negres, homosexuals,
comunistes, anarquistes, opositors polítics en general i també catòlics i protestants.

El sionisme influenciat pels moviments europeus de l’època també tingué un fort
component racista. El sionisme és un moviment polític que s’origina a principis
del segle XX i que exigeix el dret a l’existència d’un estat jueu que pren forma
com a estat d’Israel. El 1947, l’ONU determina la partició de Palestina en dos
estats: un estat jueu, Israel, i un estat àrab, Palestina. En proclamar-se com a estat,
Israel va expulsar centenars de milers de palestins de les seves terres mitjançant
accions terroristes de grups paramilitars sionistes.

L’antisemitisme, o més concretament la judeofòbia o odi als jueus, atès que les
persones amb arrels àrabs també són semites, no és gaire significatiu actualment
a l’Estat espanyol, però va tenir un paper clau en l’ascens del nacionalsocialisme
a l’Alemanya dels anys trenta.
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És molt important distingir entre els termes antisemitisme i antisionisme: mentre
que el primer terme fa referència a l’odi als jueus, el segon fa referència a l’oposició
política al projecte opressor de l’estat d’Israel.

Un ultim exemple històric flagrant de racisme el constitueix el règim d’apartheid a
Sud-àfrica. Va ser un règim de segregació racial que es practicà en aquest país des
del 1948 fins al 1992. Va ser implantat pels colons neerlandesos o afrikaaner,
i consistia en la segregació espacial per ètnies, la negació al sufragi de les
persones negres i la prohibició de matrimonis interracials o fins i tot les relacions
sexuals entre blancs i negres. Apartheid significa ‘separació’ en afrikaans, llengua
derivada de l’holandès que es parla principalment a Sud-àfrica. Nelson Mandela
va liderar l’oposició sud-africana al règim de l’apartheid, i per aquest motiu fou
arrestat el 1962 i passà 27 anys empresonat, fins al seu alliberament el 1990.

Història de la discriminació de l’ètnia gitana

A Europa viuen més de deu milions de persones gitanes que es distribueixen
desigualment per tots els països; el major nombre es troba a l’Europa de l’est,
als Balcans i a Turquia.

La història de la discriminació de l’ètnia gitana mereix una consideració
especial. Tot i que en les últimes dècades la península Ibèrica ha
estat receptora de persones provinents d’arreu del món, la minoria ètnica
numèricament més representativa i amb més història a l’Estat és l’ètnia
gitana.

La seva història entre nosaltres sembla no haver llimat les desigualtats cap a les
persones d’ètnia gitana, sinó que a dia d’avui segueixen patint la discriminació i
l’exclusió social.

El terme gitano prové d’una distorsió del terme egiptano o egipcià, atès que
erròniament es creia que els gitanos provenien d’Egipte. Actualment existeixen
teories que pensen que això succeí perquè, en sortir de l’Índia, els gitanos
s’assentaren durant un període a Egipte. Al segle VIII es confirmà que la llengua
romaní, llengua dels gitanos, provenia del subcontinent indi i era molt propera
al panjabi o a l’hindi. Juntament amb evidències genètiques, les confrontacions
lingüístiques fan creure que els gitanos provenen de la zona de la frontera entre
l’Índia i el Pakistan, probablement de la regió del Panjab. També es pot trobar que
s’anomeni els gitanos poble rom o romanís, zíngars o bohemis.

El motiu de la seva diàspora continua essent incert, però a partir d’antics relats
del segle X es creu que o bé pertanyien a una casta inferior i van ser enviats a
lluitar contra els musulmans o bé els musulmans els van conquerir i esclavitzar i
els van portar a l’oest. Sembla que va ser en aquest moment, al voltant de l’any
1000, quan els gitanos van començar el seu procés migratori.

A partir dels préstecs lingüístics del romaní es coneix el pas de les seves migra-
cions per l’Afganistan, l’Iran, Armènia i Turquia. No consten proves escrites de
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Els gitanos designen les
persones que no ho són
amb la paraula paio, de

vegades amb connotacions
pejoratives. Hi ha opinions

que diuen que la paraula
prové de pagès, perquè

aquests van ser els primers
treballadors amb què es van

trobar. Segons la Real
Academia Española, prové

de Pelayo.

les seves migracions fins al segle XV, quan es creu que van emprendre dues rutes:
una des d’Armènia fins a Bizanci i l’altra des de Síria, passant per Orient Pròxim
i arribant al Mediterrani i fins al nord d’Àfrica. D’aquesta manera es comencen a
trobar pertot arreu.

El segle XV és conegut com l’edat d’or dels gitanos a Europa, ja que recorrien
les ciutats i, encara que sovint eren expulsats, exercien una certa fascinació que
es barrejava amb el rebuig. No va ser fins al segle XVI que van començar a ser
perseguits, marginats de manera semblant als jueus i fins i tot esclavitzats, perquè
van començar a ser percebuts com una amenaça per al poder, la població i les
religions. A Romania l’esclavitud gitana no va ser abolida fins al 1864. Van ser
expulsats d’Alemanya, Anglaterra i Bèlgica, i a Espanya se’ls va obligar a adoptar
una vida sedentària.

Tipus de caravana que utilitzaven els
gitanos per als seus recorreguts

nòmades.

A partir de finals del segle XVI es promulguen a tots els països d’Europa lleis
contra la manera de viure dels gitanos. La seva adaptació a les circumstàncies,
però, fa que es resisteixin a l’assimilació i conservin els trets més importants de
la seva cultura pràcticament fins avui dia. La segona gran diàspora no va ser fins
al segle XIX amb el salt al continent americà.

A principis del segle XX, a Prússia es condemnava a treballs forçats els gitanos que
no tenien un treball estable, mesura que es va estendre a tot Alemanya. Durant la
Segona Guerra Mundial, amb el nazisme, es va ordenar primer el seu internament
i després el seu extermini; es considera que van morir de 50.000 a 80.000 gitanos.
A l’Europa central sota règims comunistes els gitanos van patir restriccions a la
seva llibertat cultural i la prohibició de la seva llengua, la seva música i la seva
vida nòmada en diversos estats. A Txecoslovàquia es va arribar a esterilitzar les
dones gitanes com a part de política de l’Estat.

La tercera i última diàspora arriba amb la caiguda del mur de Berlín i especialment
després de la guerra de Iugoslàvia, quan comença un massiu moviment migratori
cap a l’oest, als països de l’Europa pròspera, especialment Àustria i Itàlia.

A Europa es creu que actualment hi ha una població d’uns 8 milions de
gitanos, i més d’un terç viuen entre Romania i Macedònia. Encara avui
existeixen lleis de ciutadania discriminatòria contra els gitanos i moviments
en contra d’aquest poble a diversos països d’Europa.

Malauradament, els resultats de les enquestes continuen confirmant que un per-
centatge alt de la població se sent molesta amb els seus veïns gitanos. A Espanya
podem trobar el 8% de la població gitana europea. A pesar del fet que el poble
gitano porta gairebé 6 segles entre nosaltres a l’Estat, és només durant les darreres
èpoques que l’animadversió contra el poble gitano a Catalunya ha estat superada
per la de les persones provinents del Magreb. No obstant això, el poble gitano
sofreix taxes d’atur i exclusió molt més altes que la resta de la societat, en especial
els gitanos romanesos i búlgars.

A Espanya, on també es pot fer servir la paraula calé per referir-se a la persona
d’ètnia gitana o caló per referir-se a la seva llengua, el 1499 va aparèixer la primera
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normativa contra la cultura gitana dictada pels Reis Catòlics, que obligava el poble
gitano a assentar-se i a abandonar la seva vida sedentària o a desaparèixer.

Malgrat que la vida nòmada sempre s’ha considerat un fet identitari important del
poble rom, i cal recordar que els càstigs cap aquest poble queien sovint sobre les
poblacions sedentàries, fet que feia poc atractiu establir-se. A més, la restricció
d’oficis va comportar l’exercici de professions itinerants i estacionals. Així doncs,
és natural preguntar-se, com l’antropòloga Teresa San Román, si el nomadisme és
una causa o una conseqüència de la persecució a la qual van ser sotmesos.

Molt més endavant, el 1749, Ferran VI va ordenar l’empresonament de tots els
homes, dones i menors d’ètnia gitana, que no van poder ser alliberats fins al 1783.
Aquest any es va declarar la llibertat de les persones gitanes per elegir la seva
ocupació, i es van determinar sancions per als gremis que s’oposessin a l’admissió
de persones gitanes. A més, se’ls exigia no utilitzar la seva llengua públicament,
canviar la seva forma de vestir i abandonar la seva vida nòmada.

La Constitució de Cadis del 1812 va suposar un avenç en el reconeixement de la
situació jurídica de les persones gitanes.

Aquesta època de reconeixement va durar fins al segle XX, i el 1933 es va
aprovar la Ley de Vagos y Maleantes, que es va aplicar inflexiblement a les
persones gitanes. La dictadura franquista va reprimir i perseguir durament aquesta
comunitat: se’ls va prohibir parlar la seva llengua en públic novament, i la seva
vida nòmada va ser criminalitzada.

L’inici del període democràtic va suposar un canvi de caràcter legal en el tracta-
ment de la comunitat gitana. El 1978 es va promulgar la Constitució que atorgava
plena ciutadania i suposava una igualtat formal, en prohibir la discriminació racial.

Islamofòbia

La figura de l’immigrant islàmic ha estat carregada simbòlicament com a amena-
çadora històricament. La seva religió, els costums diferents i la seva indumentària
no fan més que contribuir a remarcar la seva diferència. Un dels factors que
ha estat determinant per a la seva estigmatització definitiva, però, han estat els
atemptats terroristes arreu del món infligits pel fonamentalisme islàmic, especial-
ment remarcable el de l’11 de setembre de 2001 a Estats Units, o els atemptats de
l’11-M de 2003 a Madrid. A partir d’aquests fets, les persones musulmanes són
criminalitzades i reben agressions arreu del món. Un argument sovint utilitzat
per justificar aquestes agressions és que la religió islàmica impedeix la integració
de les persones immigrants que la professen i també que les dones són víctimes
d’aquesta religió.

El febrer de 2000, un marroquí de 22 anys suposadament amb problemes mentals va
apunyalar mortalment una jove espanyola a la localitat d’El Ejido. Centenars de persones
que cercaven revenja van sortir al carrer, amb el resultat de la crema de negocis i habitatges,
atacs contra immigrants i també contra els treballadors de les ONG que els oferien suport.
Els mitjans de comunicació de tot el món es van fer ressò de l’onada de violència.

Parlar gitano

El caló català, igual que tots els
altres dialectes gitanos de la
Península, s’està perdent
progressivament amb les noves
generacions, i actualment
s’utilitza només en situacions
molt concretes. Malgrat tot, la
forma de parlar català de manera
“agitanada” constitueix un tret
identitari molt potent per als
gitanos catalans. Aquest
fenomen ha adquirit molta
importància especialment a la
Catalunya Nord, on els gitanos
del Rosselló anomenen “parlar
gitano” al fet de parlar català.
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Entre les actuacions de discriminació contra les persones musulmanes podem
trobar la prohibició en diferents contextos de vestir la indumentària islàmica com
el burca o el vel, o fins i tot en alguns països, com Suïssa, la prohibició de construir
nous minarets. Hi ha partits polítics a Catalunya que organitzen campanyes per
lluitar contra la immigració, especialment la musulmana.

L’organització Amnistia Internacional defensa el dret dels musulmans a portar la
seva indumentària, per exemple el vel, sense patir discriminació.

Cal destacar que a vegades a Catalunya es confonen àrabs amb magrebins, mentre
que moltes vegades no s’associen les persones de Gàmbia, Senegal o Nigèria amb
l’islam, malgrat que són musulmans, sinó que parlem de persones de l’Àfrica
subsahariana. Això probablement succeeix perquè la seva imatge d’africans
negres predomina per sobre de la seva religió.

2.1.2 La immigració a l’Estat espanyol

Per tal d’estudiar les dinàmiques migratòries a l’Estat espanyol, en les darreres
dècades cal tenir en compte l’evolució de les dades estadístiques disponibles. Tot
i això, cal recordar que aquestes dades, per la seva naturalesa, tenint en compte
que les xifres de les persones que han immigrat de manera il·legal no hi apareixen,
són poc fiables. A pesar d’aquest inconvenient, les dades ens serviran per fer-nos
una idea aproximada de la població estrangera a l’Estat espanyol.

La Llei d’estrangeria de l’Estat espanyol dicta en el primer l’article: “Es consideren

estrangers, als efectes d’aplicació de la present Llei, aquells qui no tinguin la nacionalitat

espanyola”.

La nacionalitat espanyola la poden obtenir aquelles persones que malgrat
no ser espanyols resideixin a l’Estat i disposin d’autorització de residència
durant 10 anys.

Així, els estrangers no nacionalitzats es poden trobar en les següents situacions:

• Situació d’estada: aquesta situació és la d’aquell estranger que es troba a
l’Estat per a un període no superior a noranta dies.

• Residència temporal: aquesta situació autoritza l’estranger a estar a l’Estat
un període superior als noranta dies i inferior als cinc anys prorrogables.
Podran prorrogar la seva estada les persones amb capacitat econòmica per a
la manutenció i l’estada sense necessitat de treballar, tingui una activitat
econòmica i autorització per treballar, o sigui beneficiari del dret a la
reagrupació familiar.

• Regim d’estudiant: aquelles persones vingudes per estudiar o investigar en
centres oficialment reconeguts, públics o privats, podran acollir-se al règim
d’estudiant estranger.
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• Residència d’apàtrides, indocumentats i refugiats: aquelles persones
que reuneixen els requisits de la Convenció sobre l’Estatut d’Apàtrides i
la seva resolució sobre la petició d’asil sigui favorable podran acollir-se a la
condició de refugiats.

• Residència de menors: les persones indocumentades a les quals no es
pugui atribuir una majoria d’edat amb seguretat hauran de ser acollides pels
serveis de protecció de menors per atendre’ls com calgui, i el Ministeri haurà
de determinar la seva edat.

Més enllà de les situacions esmentades, deixarem a banda la qüestió de com
interpretar els conceptes d’immigrant i estranger, atesa la seva complexitat. En
abordar aquests conceptes ens poden assetjar dubtes sobre la consideració o
no com a estrangers dels immigrants de segona generació sense nacionalitat
espanyola, ja que aquest dret no és automàtic.

El que sí que és obvi en interpretar les dades estadístiques és que la immigració
a l’Estat espanyol des de la dècada dels vuitanta ha experimentat un creixement
inusualment vertiginós fins a arribar a un punt d’inflexió cap al 2010 (vegeu la
figura 2.1). En tres dècades, la immigració a l’Estat ha passat de ser un fenomen
més aviat marginal a una qüestió importantíssima per a l’economia del país. Val a
dir que actualment aquesta situació ha revertit, i que a causa de la crisi econòmica
l’Estat ha passat a ser emissor d’immigrants a l’estranger.

Figura 2.1. Evolució de la immigració a l’Estat des de l’any 1981 fins al
2010

Els immigrants que arriben a l’Estat són majoritàriament persones joves. El
març de 2013, els residents a l’Estat provinents de fora de la Unió Europea
entre 16 i 64 anys representaven el 80%, és a dir, es trobaven en edat laboral,
i vora el 20 % eren menors de 15 anys.

És destacable l’impacte positiu d’aquesta immigració jove en les taxes de fertilitat
de la població catalana, i les conseqüències d’aquest fet en una població en procés
d’envelliment.

Entre la població comunitària, la que ha protagonitzat l’augment més accentuat a
l’Estat espanyol ha estat la procedent de Romania, i ha passat de ser de 30.000 el
2001 a 922.000 el 2013, encapçalant en nombre la llista de la població estrangera.
Entre la immigració no comunitària, l’origen més nombrós és el marroquí, amb
880.000 persones; l’equatorià, amb 391.000, i el colombià, amb 271.000 (vegeu
la figura 2.2).

Immigració i ciutats

Les ciutats han estat les àrees
tradicionals d’arribada
d’immigrants, i també on es
plantegen més sovint conflictes
per aquesta causa. A Barcelona
es va crear l’Observatori
Permanent de la Immigració. La
seva tasca durant els anys
noranta es recull al llibre de
Moreras, J. (1998). La
immigració estrangera a
Barcelona. L’observatori
permanent de la immigració a
Barcelona 1994-1997.
Barcelona: CIDOB Edicions.
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Figura 2.2. Xifres d’immigrants a l’Estat
per continents (2013)

Si observem les dades ens adonem que les persones provinents de l’Àfrica
subsahariana tenen un impacte en l’imaginari molt més potent que no pas el seu
pes numèric. Aquest fet es podria explicar per la seva freqüent presència als
mitjans arribant a les costes de l’Estat en embarcacions precàries, o bé escalant
les tanques de Ceuta i Melilla, o per la seva visibilitat com a venedors irregulars al
carrer, o com se’ls coneix, manters, o a comarques com a treballadors temporers
en les feines al camp.

Actualment, amb l’escassetat de l’oferta laboral, moltes persones que disposen de
permisos tornen temporalment als seus països d’origen, o fins i tot definitivament.
El col·lectiu equatorià és el que ha optat en major mesura per tornar al seu país
d’origen des de 2005.

Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat amb el més gran nombre d’estran-
gers residents, i la segona després de Múrcia pel que fa als estrangers de fora de
la comunitat.

2.1.3 Marc legal sobre immigració i diversitat cultural i ètnica

És necessari que les persones estrangeres s’integrin en els sistemes de ciutadania
de les societats receptores. Per tal d’integrar la convivència de realitats culturals
diferents, els sistemes democràtics ha d’adaptar els seus sistemes polítics i jurídics
a les noves realitats.

La legislació sobre migracions i la relativa a la discriminació ètnica i cultural a
l’Estat s’ordena a partir de diferents marcs legals. Les diferents administracions i
organismes sobre les quals es distribueixen les competències en matèria d’immi-
gració són:

• L’Assemblea General de les Nacions Unides i pactes internacionals

• La Unió Europea

• L’Estat espanyol

• Les comunitats autònomes

• Les diferents administracions locals
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L’Assemblea General de les Nacions Unides i pactes internacionals

La Declaració Universal dels Drets Humans, com a principis universals,
va entrar en vigor l’any 1948, i ha esdevingut el pilar de la Constitució
espanyola i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per dirigir la gestió de
la integració de les persones immigrades.

Altres declaracions i pactes internacionals al voltant de la discriminació per raó
de lloc d’origen, ètnia o cultura són:

• La declaració sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial
(1963)

• El Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, de 16 de
setembre de 1966

• La Declaració sobre l’asil territorial (1967)

• La Declaració sobre l’eliminació de totes les formes d’intolerància i discri-
minació fundades en la religió o les conviccions (1981)

• La Declaració sobre els drets humans dels individus que no són nacionals
del país en què viuen (1985)

• La Declaració sobre els drets de les persones pertanyents a minories
nacionals o ètniques, religioses o lingüístiques (1992)

• La Declaració universal sobre la diversitat cultural de la UNESCO (2001)

La Unió Europea

La Unió Europea regula conjunt de normatives i dispositius jurídics que afecten els
diferents estats membres, i progressivament ha anat assumint competències sobre
immigració. El dret comunitari marca les competències en les línies generals
de legislació i polítiques d’asil a partir dels programes de Tampere (1999-2004),
l’Haia (2004-2009) i Estocolm, que estableix les directrius polítiques i jurídiques
actuals (2010-2014) a partir de les reformulacions del Tractat de Lisboa de l’1 de
desembre de 2009.

Els diferents tractats que afecten la immigració a escala europea són concretament:

• La Carta Social Europea de 18 d’octubre de 1968

• La Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea de 18 de desembre de
2000 (reformulada el 2010)

A més, el 16 de maig de 2005 va entrar en vigor a Espanya el Conveni del Consell
d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans i l’aplicació del codi
comunitari de visats.

La normativa europea aplicada al dret espanyol regula:
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• La normativa pel retorn dels nacionals dels països tercers

• El procediment d’admissió dels immigrants

• L’admissió d’immigració amb finalitats científiques

• La normativa sobre sancions a la immigració

• Les directrius relatives a recerca i formació, convenis de pràctiques i
voluntariat

L’Estat espanyol

L’Estat ratifica els diferents tractats i convenis internacionals, i a més
fonamenta les normatives en la Constitució espanyola i en la Llei orgànica
sobre els drets i les llibertats dels estrangers a Espanya i la seva
reglamentació.

Pel que fa la immigració extracomunitària, la Llei orgànica 4/2000 d’11 de
gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració
social (LOEX), regula l’estat jurídic de les persones immigrades: les condicions
d’entrada, permanència i sortida de l’Estat espanyol, així com les sancions i les
autoritzacions inicials de treball. L’Estat manté les competències d’elaborar la
normativa bàsica i executiva, la signatura de tractats internacionals, el control de
fronteres i el tràmit d’expedients d’estrangeria.

La primera Llei d’estrangeria negava diversos drets fonamentals, com el de
reunió o associació als estrangers en estat irregular, però com a conseqüència
d’un recurs va ser declarada inconstitucional. Un dels aspectes més ambigus
de la Llei d’estrangeria actual és el que permet la residència temporal per raons
d’arrelament. D’aquesta manera, les persones que arriben de manera irregular es
veuen obligades a estar dos o tres anys en situació de clandestinitat per després
demostrar-ho. Per acreditar l’arrelament laboral és necessari justificar una relació
laboral d’almenys sis mesos. L’arrelament social requereix presentar un informe
sobre la integració de la persona, però aquest fet és molt difícil en la seva situació
d’il·legalitat.

Les demandes dels immigrants "sense papers": les tancades de Barcelona de l’any
2001

L’any 2001, sota el Govern del Partit Popular, un miler d’immigrants, gairebé tots homes,
i majoritàriament d’origen indi, de Bangladesh i del Pakistan, entre altres nacionalitats,
van ocupar una església al centre de Barcelona. El motiu de l’ocupació era la demanda
de legalitzar la seva situació, els “papers”. L’acció no va sorgir del no-res, sinó que va
ser precedida d’un seguit d’accions, entre assemblees, concentracions i manifestacions.
Aquesta ocupació va ser seguida per més persones en la mateixa situació fins a ocupar
deu esglésies. Els immigrants es van declarar en vaga de fam fins a aconseguir les seves
demandes. Les ocupacions van despertar la solidaritat de sectors de la població, que
s’unien en la pressió cap al Govern. En total, els immigrants van estar tancats i en vaga de
fam un total de 47 dies, mentre els seus representants participaven en negociacions per tal
de millorar la seva situació. La victòria no va ser completa, però tots els immigrants tancats
van aconseguir legalitzar-se i van obrir la porta a la regularització de 30.000 més que es
van acollir a una clàusula de la Llei d’estrangeria.
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Quant a les persones comunitàries, el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer,
estableix les condicions d’entrada, lliure circulació i residència a l’Estat espanyol
dels ciutadans d’estats membres i de l’Espai Econòmic Europeu.

Pel que fa a al dret d’asil de persones extracomunitàries i apàtrides, la Llei 12/2009,
de 30 d’octubre, incorpora com a novetat la protecció internacional com a figura
que preval sobre la de refugiat establerta per la Convenció de Ginebra.

El 14 de març de 2014 es va aprovar el Reglament 162/2014 dels Centres
d’Internament d’Estrangers (CIE), que estava previst a la llei d’estrangeria de 2009.
A l’Estat hi ha vuit CIE, amb 2.572 places. Les persones que són internades
als CIE són estrangers en situació administrativa irregular, i poden estar-hi un
màxim de 60 dies abans de ser expulsats del país. De vegades l’estada al CIE pot
substituir una condemna penal. El funcionament d’aquests centres ha estat criticat
per sectors de la ciutadania, i fins i tot existeixen organitzacions que lluiten pel seu
tancament.

Podeu veure el documental fet per la comissió audiovisual d’Acampada BCN
Tanquem els centres d’internament d’estrangeria, sobre la problemàtica d’aquests
centres:

https://www.youtube.com/embed/Iz8ScsBOLVU?controls=1

Globalització i identitats: claus polítiques i jurídiques

Per a J. de Lucas cal una reflexió sobre globalització i identitats a Catalunya i a Espanya
per contribuir a l’adaptació política i no tan sols jurídica del pluralisme cultural. Segons
l’autor, per això caldria revisar la teoria liberal de la democràcia i admetre institucionalment
el caràcter pluricultural de l’esfera pública, i a més reconèixer el valor de la participació des
de la diferència cultural en la gestió política. Lectura molt recomanable: De Lucas, J. (2003).
Globalització i identitats. Claus polítiques i jurídiques. Barcelona: Pòrtic, Centre d’Estudis
de Temes Contemporanis.

Les comunitats autònomes

A partir de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya s’estableix la Llei d’acollida de
les persones immigrades. Les comunitats autònomes tenen àmplies competències
en àmbits com l’habitatge i el reagrupament familiar, l’educació, la sanitat o
l’assistència social, a partir de la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, reforma
de la LOEX (Llei orgànica sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i
la seva integració social). La legislació estatal, a més, considera que les comu-
nitats autònomes poden gestionar els serveis i els programes específics dirigits a
sol·licitants d’asil, amb el Pla de protecció internacional a Catalunya. En aquest
s’estableixen les actuacions quant a la protecció de les persones perseguides per
raó de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup
social gènere o orientació sexual.
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En general, la Llei orgànica 6/2006 de 19 de juliol de reforma de l’Estatut de
Catalunya estableix les competències de la Generalitat pel que fa a l’àmbit de la
immigració:

• Les orientacions sociosanitàries, l’orientació en la primera acollida, i
l’establiment del marc de referència

• L’autorització de treball

• El desenvolupament de polítiques d’integració social i econòmica i de
participació social

• La participació en les decisions estatals sobre immigració que afectin
Catalunya

El Parlament de Catalunya va aprovar el 15 de juliol de 2009 la Llei dels centres
de culte per tal de:

• Facilitar l’exercici del dret de llibertat de culte.

• Donar suport als ajuntaments a l’hora de garantir aquest dret.

• Vetllar per unes condicions adequades pel que fa a la seguretat i la higiene
dels locals.

Amb aquesta llei es pretén acabar amb el buit legal existent fins llavors, que
provocava disparitat de criteris entre les institucions municipals en el moment de
concedir les llicències. Tot i això, mitjans de comunicació han criticat l’ambigüitat
de la llei, i fins i tot una sensació de “retrocés en la llibertat religiosa” pel fet de
deixar la decisió en mans dels ajuntaments.

Les diferents administracions locals

L’acollida de les persones i la promoció de la seva igualtat es duu a terme amb
ajuntaments i consells comarcals a través del Departament de Benestar Social i
Família. Les administracions locals estableixen les seves línies d’actuació a partir
de:

• La Llei reguladora de les bases de règim local

• La reformulació de la Llei municipal de règim local de Catalunya

• La Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local

Des del 30 de juny de 2011, el Departament de Benestar Social i Família de la Ge-
neralitat pot acreditar conjuntament amb els ajuntaments informes d’estrangeria
per acreditar:

• L’adequació d’habitatges per a sol·licituds de reagrupament familiar i per
renovar les autoritzacions de residència.
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• El grau d’integració per accedir a l’arrelament social.

• L’esforç d’integració per renovar la residència temporal.

A Catalunya, l’ACSAR, l’Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats,
amb la seva assessoria jurídica té com a objectiu donar orientació, assistència i
seguiment jurídic en matèria de protecció internacional, incloent-hi tant el dret
d’asil com la protecció subsidiària, als refugiats i potencials refugiats radicats a
l’àmbit territorial de la seva actuació. També pot assumir casos d’estrangeria per
raons humanitàries o d’arrelament amb certa vinculació a la matèria d’asil i refugi.

El punt 14.1 de la Declaració dels Drets Humans diu que tota persona té dret
a cercar asil en altres països.

Aquest és un dret sovint vulnerat en molts països, i també a l’Estat espanyol.
Segons les conclusions d’un informe de la Comissió Espanyola d’Ajut al Refugiat
(CEAR), el 2012 l’Estat espanyol va registrar el nombre més baix de sol·licituds
d’asil des de feia 25 anys. Només el 8,5 de les persones que sol·licitaven asil van
obtenir l’estatut de refugiat polític. Amb la reforma de la Llei d’asil de 2009, els
obstacles per tal de demanar-lo són cada cop més grans.

2.1.4 Serveis socials

La competència sobre serveis socials correspon de forma exclusiva a cada
comunitat autònoma. Malgrat això, el Tribunal Constitucional estableix la
competència sobre serveis socials com a autonòmica, però que admet la
intervenció estatal en els casos que se superin les capacitats autonòmiques.

L’actual legislació d’estrangeria reconeix als estrangers regularitzats el dret a
rebre els serveis i les prestacions socials bàsiques. Si són residents legals poden
rebre els serveis socials bàsics i els específics en les mateixes condicions que els
espanyols. L’Estat només incideix sobre els serveis socials en les prestacions
no contributives de la Seguretat Social. Davant de l’exclusió dels immigrants
il·legals de l’assistència sanitària, hi ha personal sanitari que amb l’ajut de diverses
associacions i campanyes prioritza l’atenció a les persones al fet que siguin
il·legals i es rebel·la davant aquest fet.

A Catalunya, els serveis socials es divideixen en dues tipologies: els serveis socials
bàsics i els serveis socials especialitzats, que són els que tenen a veure amb
situacions de necessitat concretes relacionats amb diferents col·lectius: família,
infància, adolescència, joventut, toxicomania, disminuïts, tercera edat, minories
ètniques, dona, situacions d’emergència social, prevenció de la delinqüència,
discriminació social o per raó de sexe i atenció als reclusos i exreclusos.



Context de la intervenció social 60

Necessitats de les persones en situació d'exclusió
social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència,

ètnia o cultura

La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials estableix l’estructura del
sistema de prestacions i serveis socials a Catalunya de la següent manera:

• Àrees bàsiques: l’Estat i les comunitats financen una xarxa d’atenció de
serveis socials municipals, amb prestacions bàsiques com la informació i
l’orientació, ajuda a domicili, allotjament i convivència, prevenció i inserció
social i també els centres d’atenció bàsica. L’Estatut assigna als municipis
la “regulació i la prestació dels serveis d’atenció a les persones, dels serveis
socials públics d’assistència primària i foment de les polítiques d’acolliment
dels immigrants”. Els ajuntaments de fins a vint mil habitants que tinguin
capacitat per prestar serveis socials d’atenció primària poden constituir una
àrea bàsica.

• Àrees d’àmbit territorial de prestació dels serveis socials especialitzats:
serveis socials d’atenció especialitzada de caràcter individual, comunitari,
diürn o residencial, amb funcions de diagnòstic, tractament, suport o
rehabilitació.

Per als estrangers comunitaris, l’article 12 del Tractat de la Comunitat Europea
estableix la total equiparació amb els espanyols.

Les prestacions establertes per als estrangers no comunitaris són:

• Pel fet de trobar-se a Catalunya tenen accés als serveis d’atenció social
primària. Per l’empadronament tenen accés a les ajudes d’urgència social.

• Les administracions públiques han de promoure l’adequada assistència als
treballadors de temporada.

• Els menors immigrants tenen reconeguts els drets de protecció als menors.

• Els estrangers residents, és a dir, els que gaudeixen de residència temporal
o permanent, o els que tenen estatus d’asil, tenen dret a totes les prestacions
socials, tant bàsiques com especifiques. La residència legal, per tant,
garanteix l’accés a la resta de serveis:

– Renda mínima d’inserció, amb una residència Catalunya de com a
mínim un any.

– Les prestacions de caràcter econòmic: per atendre necessitats bàsi-
ques, jubilació, acolliment de menors, manteniment de despeses de
cònjuges o familiars, o per a joves extutelats.

– Les prestacions d’atenció a la família: per a infants al càrrec, per a
adopció, per a acollida, dependència, habitatge...

– Les prestacions no contributives: com la d’invalidesa (cal haver residit
cinc anys) i la pensió per vellesa (cal haver residit deu anys).
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2.1.5 Programes actuals i destacables

Dins del Pla de ciutadania i de les migracions (horitzó 2016) es van establir els
següents programes al voltant de les persones immigrades:

• Context socioeconòmic: aquests programes són fonamentals per lluitar
contra les situacions d’irregularitat i la vulnerabilitat de les persones im-
migrades.

– Programes de retorn

– Programa de gestió dels procediments d’estrangeria

– Programa de col·laboració a la cooperació al desenvolupament

– Programa per dotar d’autonomia la població activa immigrada i
facilitar-li l’ocupabilitat

– Programa per combatre la contractació irregular

• Identificació-integració: el que es persegueix a partir d’aquests programes
és acompanyar les persones reagrupades en el seu tràmit i al llarg de tot el
procés d’acord amb les previsions de la Llei d’acollida.

– Programa d’acompanyament i suport als reagrupats familiars

– Programa per al desenvolupament dels serveis d’acollida

– Programa de col·laboració amb els ens locals i les entitats per a la
gestió de la diversitat religiosa

– Programa per la promoció de la formació reglada i no reglada

– Programa de coneixement de les llengües

• Convivència i cohesió social: mitjançant aquests programes es vol fomen-
tar la igualtat d’oportunitats, la democràcia participativa, la llibertat d’opció
religiosa i la igualtat de gènere.

– Programa de col·laboració entre administracions, entitats i professio-
nals de l’àmbit migratori

– Programa de formació dels professionals en l’àmbit migratori

– Programa per a l’accés als serveis públics i l’atenció a les persones
usuàries

– Programa de foment de la interrelació i el coneixement mutu

– Programa de lluita contra la discriminació

– Programa d’equitat de gènere

– Programa de la participació en l’àmbit públic

– Programa d’informació i comunicació

• Infants i joves: a partir dels diferents programes se cerca anivellar la in-
fància i la joventut independentment de l’origen familiar i de la nacionalitat
malgrat les dificultats, els dèficits i les necessitats específiques pel que fa a
l’educació, la salut, la legalitat, el món laboral i la participació ciutadana.

Podeu consultar el
contingut bàsic del “Pla de
ciutadania i de les
migracions: horitzó 2016”
a: goo.gl/OCr3T2.
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– Programa per a l’atenció de les necessitats específiques dels infants i
joves

– Programa per afavorir l’autonomia i participació dels joves

• Transició nacional: aquest programa es planteja informar els nouvinguts
sobre la possibilitat que la ciutadania decideixi sobre si Catalunya ha
d’esdevenir un estat independent de l’Estat espanyol.

– Programa de sensibilització i informació a la població immigrada per
donar a conèixer el procés de transició nacional

– Campanya desmuntant rumors: al portal de la Generalitat també
es pot consultar el material elaborat a partir d’un conveni entre
l’Ajuntament de Tàrrega i la Direcció General per la Immigració.
Aquest material persegueix desmentir falsos tòpics vinculats amb la
immigració. Vegeu: bit.ly/2tcvc1U.

– Projecte d’acollida d’immigrants de Creu Roja Espanyola: el pro-
jecte té l’objectiu d’atendre les necessitats bàsiques dels immigrants
als Centres d’Acollida de la Creu Roja i també als seus pisos d’acollida.
Vegeu: goo.gl/Jyfk3g.

– Projecte Acceder del Secretariat Gitano: programa de mediació
laboral que sorgeix amb l’objectiu d’aconseguir la incorporació de la
població gitana al mercat laboral. Vegeu: goo.gl/Dj203a.

2.1.6 Prestacions i ajuts

Pel que fa a les subvencions, existeix una zona de concurrència que es compon de
les prestacions dels serveis socials i les prestacions no contributives de la Seguretat
Social, on poden actuar tant les comunitats autònomes com l’Estat.

Els estrangers no comunitaris empadronats en qualsevol municipi de Catalunya
tenen accés a les ajudes d’urgència social, amb la funció d’atendre situacions de
necessitats puntuals i urgents de subsistència de caràcter municipal i no reglat,
bàsicament per a les despeses corrents com alimentació, vestit i allotjament
(art. 4b Llei 13/2006, de 27 juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic,
LPSCE).

A més, el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat ofereix
subvencions a entitats i associacions per a programes i activitats d’integració
social de persones estrangeres immigrades, a través del respecte i la promoció
de la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la discriminació, i la sensibilització
de la ciutadania en general sobre les característiques de les persones immigrades.
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2.1.7 Participació social i voluntariat

Per elaborar l’actual Pla de ciutadania i les migracions de la Generalitat
de Catalunya (horitzó 2016) es va dur a terme un procés participatiu entre la
Generalitat i 86 entitats i organitzacions que treballen en l’àmbit de la immigració,
entre les quals es troben des d’organitzacions empresarials i sindicals fins a
associacions i ens locals.

Específicament, el tercer punt del Pla, que incideix en la convivència i la cohesió
social, conté programes i actuacions relacionades amb l’espai públic i la participa-
ció ciutadana. A partir dels diferents programes es persegueix la cohesió social i la
convivència per tal d’integrar els diferents grups socials amb les seves diferències
ètniques o culturals a partir d’actuacions que en remarquen els valors compartits
de tota la ciutadania per tal de fomentar la convivència, i que impliquen per igual
la ciutadania autòctona i la nouvinguda.

En la redacció del pla es posa especial èmfasi en la voluntat de mantenir la
convivència i en la lluita contra la discriminació i la prevenció d’actituds racistes
i xenòfobes a partir de campanyes de sensibilització sobre els valors de la igualtat
d’oportunitats, la democràcia participativa, la llibertat d’opció religiosa i la
igualtat de gènere.

Pla de la ciutadania i de les migracions (horitzó 2016)

La participació pública és entesa en sentit ampli, és a dir, no solament cal cercar
la implicació de les persones immigrades en els espais més propers de la seva vida
quotidiana,en les activitats laborals o en les associacions pròpies del col·lectiu, sinó que
cal que participin en la presa de decisions del municipi i del barri i evidentment, en la
dimensió més estrictament política, exerceixin el dret a vot quan la legislació ho permeti.
Cal fomentar totes aquelles activitats que suposin un intercanvi real entre les famílies i en
els equipaments del municipi o barri com ara centres cívics, escoles, entitats de lleure,
biblioteques, centres religiosos, associacions de veïns, de comerciants o de cultura popular
i tradicional. I donar suport a programes de mediació intercultural entre les famílies d’origen
divers que conviuen als barris. A més a més, s’han de recolzar les entitats de barri i
el teixit associatiu general (és a dir, associacions veïnals, associacions educatives i de
lleure, sindicats, associacions patronals etc...) per tal de facilitar les accions comunitàries
en l’àmbit de la diversitat amb l’objectiu de fomentar la participació de les persones
nouvingudes i d’anar teixint relacions i ponts entre diferents orígens.

Sabem que caldria impulsar polítiques europees i destinar recursos al desenvolupament
per a evitar la causa de la immigració i que des de la cooperació es podrien produir
uns fluxos migratoris justos i solidaris. Però no podem permetre que es despullin a
persones dels seus més elementals drets humans i se’ls discrimini, que s’afavoreixi el
racisme, la xenofòbia, les màfies, l’explotació laboral o l’economia submergida. Les
entitats no lucratives d’acció social, sensibles als problemes que afronta la societat, en
prenem consciència, adoptem un compromís i aportem tots els nostres esforços –la majoria
voluntaris- per tal d’aconseguir una societat més justa. No volem substituir ningú ni alliberar
l’administració de la seva responsabilitat.

Font: Jordi Ibàñez, membre de l’entitat no lucrativa “Bona voluntat en Acció”. Al dossier

“Quadern de camp. Immigració, igualtat i convivència: Un repte per al voluntariat social.

Algunes reflexions i propostes.” Publicat online per la Federació Catalana de Voluntariat

Social. goo.gl/sDFgkw
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Pel que fa al voluntariat social, la Federació Catalana de Voluntariat Social, en
el document de reflexions i propostes Quadern de camp. Immigració, igualtat
i convivència: un repte per al voluntariat social, reflexiona sobre l’enduriment
progressiu de la Llei d’estrangeria i la situació de milers de persones desateses
a causa de les polítiques d’immigració, i així reivindica veritables solucions en
política d’immigració però adopta el compromís d’aportar esforços per millorar
la situació sense, però, alliberar l’Administració de la seva responsabilitat.

2.1.8 Associacions, organitzacions, i entitats importants dins l’àmbit
de la discriminació pel lloc d’origen, ètnia i cultura

La participació social de les persones immigrants o pertanyents a minories
ètniques o culturals és una qüestió cabdal per a la seva plena integració social. a
Catalunya existeixen múltiples associacions que afavoreixen la integració cultural
de les persones pertanyents a altres cultures i també que lluiten contra la seva
discriminació.

A pesar que la participació social de les persones immigrades, sobretot les
que es troben en situació irregular, és baixa, això no és conseqüència que
aquestes persones no lluitin pels seus drets, sinó que sovint ho fan al marge
d’una organització estable.

En aquest punt destaquem tant associacions que lluiten contra la discriminació pel
lloc d’origen, ètnica i cultural, com les que agrupen els afectats per aquests tipus
de discriminació:

• AMIC-UGT (www.associacioamic.cat/web): associació d’Ajuda Mútua
d’Immigrants a Catalunya

• ACISI (acisi.org/benvinguts): associació Cooperació Inserció Social i Inter-
culturalitat

• Associació Punt d’Intercanvi (www.puntintercanvi.org/ca/presentacio): as-
sociació que promou la diversitat cultural en el marc de la igualtat de les
persones, independentment de l’origen i les creences

• Associació Sociocultural La Formiga (www.laformiga.org): associació que
ofereix formació lingüística als nouvinguts, accions amb la comunitat
xinesa i cursos de mediació i interculturalitat

• Bayt-al-Thaqafa (www.bayt-al-thaqafa.org/es): entitat sense ànim de lucre
que treballa amb immigrants d’origen àrab-musulmà des de 1974

• CITE-CCOO (www.ccoo.cat/cite): Centre d’Informació per a Treballadors
Estrangers

• Col·lectiu Tanquem els CIES (tanquemelscies.blogspot.com.es): col·lectiu
que té l’objectiu de visibilitzar els CIE i exercir accions pel seu tancament
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• Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (goo.gl/i62uWW): entitat que té
com a objectiu principal defendre el dret d’asil i els drets humans

• Creu Roja (bit.ly/2sitcYX): institució amb caràcter no lucratiu que es dedica
a ajudar persones necessitades

• Espacio del inmigrante (espaciodelinmigrante.wordpress.com): organitza-
ció d’acollida i acompanyament a persones excloses per la seva situació
legal, econòmica o administrativa

• FEPERCAT (goo.gl/qh5M2K): Federació d’Entitats Peruanes a Catalunya

• Fundació ACSAR (www.fundacioacsar.org/es): fundació que persegueix la
construcció d’una societat plural i diversa i promou la igualtat de drets de
ciutadania

• Fundació Nous Catalans (www.nouscatalans.cat): entitat que té l’objectiu
de crear sinergies entre voluntaris, organitzacions de diversos àmbits i
institucions que treballen amb persones nouvingudes

• Fundació Secretariat Gitano (www.gitanos.org): la Fundació Secretariat
Gitano promou el desenvolupament de la comunitat gitana des d’una
perspectiva intercultural

• Ibn-Batuta (ascib.blog.pangea.org): entitat sense ànim de lucre pel foment
de l’intercanvi cultural i que dóna suport als ciutadans immigrants i les seves
famílies, en especial al col·lectiu magrebí

• OAR (goo.gl/IXXEv7): l’Oficina d’Afers Religiosos és un servei de l’Ajun-
tament de Barcelona per tal de garantir la llibertat de consciència i de religió

• Papers i drets per a tothom (papelesyderechosparatodosyto-
das.blogspot.com.es): associació a favor de la regularització permanent i
sense condicions de les persones immigrades

• SAIER (goo.gl/eqC2Z3): Servei d’Atenció als Immigrants, Emigrats i
Refugiats, que està dirigit a persones nouvingudes amb necessitats d’atenció
específiques relacionades amb el seu procés d’acollida

• SOS Racisme (www.sosracisme.org): associació que treballa per la defensa
dels drets humans des de l’acció antiracista

2.2 Exclusió social o discriminació per raó sexe

L’exclusió per raó de sexe té dues vessants diferenciades: la històrica discrimi-
nació en contra de la dona i la no menys històrica, malgrat que més recentment
visibilitzada, discriminació per identitat de gènere i orientació sexual. Totes
dues vessants de la discriminació per raó de sexe no són fenòmens exclusius de
l’actualitat ni de determinades cultures, sinó que es tracta de fenòmens estesos de
manera generalitzada en l’espai i en el temps, encara que no universals.
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2.2.1 Història de la discriminació per raó de sexe

Començarem per analitzar la discriminació més analitzada i combatuda al llarg del
temps, la discriminació de la dona. Si bé les estructures patriarcals es configuraren
com a marc de l’estructura social durant l’edat mitjana, cal tenir en compte que la
discriminació per raó de sexe ha variat al llarg de la història.

Historia de la discriminació de la dona

Les dones a l’antic Egipte tenien drets econòmics i legals molt semblants als dels
homes: les dones podien governar juntament amb els homes i fins i tot el divorci
era practicat de manera normalitzada. És conegut el paper de dones egípcies
importants en la vida social, com la reina Cleòpatra. No fou així en la Grècia
clàssica, on hi ha constància de la discriminació de la dona en tots els àmbits de
la vida social. Aristòtil afirmà que les dones eren el sector social més allunyat de
la vida social, per sota dels esclaus. Paral·lelament, a l’Orient la situació de la
dona no era menys desigual. Tradicionalment, a la Xina tenir filles portava menys
alegria a les famílies que tenir fills, ja que es considerava les dones membres
temporals de les famílies, atès que un cop casades passaven a formar part de la
família del marit. Per aquesta raó, les famílies no invertien en les seves filles. Fins
i tot és conegut que al segle I dC es col·locava les nenes acabades de néixer sota
el llit i els pares podien decidir si recollir-les o no. Si no ho feien morien, tret que
algú les recollís per servir com a esclaves.

Per altra banda, a Europa, durant l’època de l’Imperi romà, la dona no tenia
existència legal i ni tan sols era considerada ciutadana. En arribar a l’edat mitjana
les dones tenen una presència molt més notòria en la vida social i algunes fins
i tot papers decisius com a reines; des de l’anàlisi històrica s’ha considerat que
possiblement el canvi en la consideració de la dona des de l’Imperi romà fos
a causa de la influència dels pobles germànics o nòrdics, molt més considerats
històricament amb el paper familiar de les mares.

No es tracta d’una coincidència el fet que amb l’expansió de les religions
monoteistes com la jueva, la cristiana i la musulmana les respectives
societats reforcessin el patriarcat.

Amb un sol deu, masculí, les dones desapareixen dels temples i rituals. En
paral·lel, a l’alta edat mitjana jurídicament les dones pertanyien als homes. A
més, com a derivació de la interpretació de les escriptures bíbliques, la dona
era associada simbòlicament a la maldat, el pecat i la degeneració, assimilant-la
metafòricament amb l’Eva del paradís terrenal.

Saltant endavant en el temps, a la baixa edat mitjana (segles XI al XV), en consultar
els arxius de ciutats europees de França, Itàlia i Anglaterra es constata que les
dones eren violades amb freqüència. La llei castigava els violadors, però a la
pràctica era difícil demostrar que les dones havien estat forçades.
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Execució d’Anneken Hendriks. A
l’edat mitjana moltes dones eren
cremades per motius religiosos,
declarades heretges o bé practicants
de bruixeria. Gravat de Jan Luyken
per a la segona edició d’El mirall dels
màrtirs (1685).

Entre els anys 1450 i 1750 la situació de la dona s’agreujà, i fàcilment es podia
criminalitzar les dones i executar-les sota l’argument de la bruixeria. Les bruixes
solien pertànyer a estrats socials pobres i marginals socialment, la qual cosa les feia
encara més vulnerables a les acusacions. Segons els càlculs històrics, en aquesta
època van ser cruelment torturades fins a la mort unes 60.000 dones per aquesta
causa.

El Renaixement va suposar un procés innovador perquè va recuperar elements
de la cultura clàssica, però no va significar cap millora per a l’estatus femení
amb l’excepció de monges que van poder dedicar-se a l’art, com ara Artemisa
Gentileschi.

En el continent americà és difícil trobar dades de la situació de la dona indígena, ja
que les qüestions al voltant del gènere no han estat estudiades fins fa poc. Malgrat
aquest inconvenient, existeixen testimonis que les dones índies d’Amèrica del Nord
podien arribar a ser dirigents locals, com és conegut el cas de Pocahontas (1595-
1617) o Kikisoblu (1811-1896). No va succeir el mateix a l’Amèrica del Sud, on
al segle XV la imposició del catolicisme i els valors culturals europeus situà les
indígenes en una situació igual o pitjor que la de les dones europees.

Poc abans del segle XVIII, mentre el pensament generalitzat atribuïa a la dona
incapacitat i manca d’intel·ligència, aparegué el feminisme.

Història del feminisme

Es coneix com feminisme la ideologia que cerca la igualtat de drets de la
dona envers l’home.

Sens dubte hem avançat [...] en la mesura que el “problema” de les dones està plantejat.

En els temps àrids que corren cal, abans de res, no perdre l’esma i, sobretot, atrevir-se

a “creure en moltes coses impossibles abans de l’esmorzar”. Verena Stolke, citant Lewis

Carroll a A través del mirall a l’article “Antropologia del gènere. El com i el perquè de les

dones.” El podeu consultar sencer a: http://goo.gl/11z2Jo.

Es creu que el pensament feminista s’inicià durant la Revolució Francesa, quan una
gran quantitat de dones participaren en les accions revolucionàries reivindicant la
igualtat de drets. Tot i i això, després d’aquests fets les dones no gaudiren de
dret a vot ni de cap dret dirigit a elles en la Declaració dels drets de l’home i el
ciutadà. Les dones continuaren organitzant-se en clubs i associacions fins que el
1793 tota associació política fou prohibida. El Codi Civil napoleònic va negar els
drets civils a les dones i imposà lleis discriminatòries, com ara definir la llar com
a tasca exclusiva.

A Anglaterra, Mary Wollstonecraft escriu l’obra Vindicació dels drets de la dona,
en què denuncia l’exclusió de la dona. Es pot considerar aquesta obra el primer
clàssic del feminisme, que no obstant això només va arribar a influir sobre petits
cercles intel·lectuals.
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Als Estats Units les dones van lluitar per la independència del país junt amb els
homes, i després s’uniren a la lluita per l’abolició de l’esclavitud. A Londres, el
1840, al Congrés Antiesclavista Mundial es va negar el dret de participació a
quatre dones. El 1848 es va aprovar la Declaració de Sèneca Falls, un dels textos
bàsics del sufragisme americà. La declaració consta de dos grans apartats: un
sobre les exigències per arribar a la ciutadania civil de les dones i l’altre sobre els
principis que havien de modificar els costums i la moral. El sufragisme perseguia
sobretot aconseguir el dret a vot i els drets educatius de les dones.

Manifestació celebrada l’any 1921
contra el racisme i a favor del sufragi
femení. Al cartell es pot llegir: "Una
condició de dona indomable sense
por. Una raça indomable i valenta".

El moviment sufragista s’inicià a Anglaterra el 1851 amb l’aliança de John
Stuart Mill, qui va presentar la primera petició a favor del vot femení al Parlament.
Les dones angleses no van poder votar fins l’any 1928, després que durant la
Primera Guerra Mundial haguessin sostingut la indústria, incloent-hi la bèl·lica,
i part de l’Administració pública.

Cap als anys trenta la major part dels països desenvolupats havia reconegut el dret a
vot de les dones, excepte Suïssa, que no el va acceptar fins al 1970. Les feministes
en aquesta època plantejaven també el dret a accedir a estudis superiors i a totes
les professions, la igualtat de drets civils, compartir la pàtria potestat dels fills,
l’administració compartida dels béns conjugals i igual salari pel mateix treball.

Una de les principals teòriques que han contribuït al moviment feminista va ser
Simone de Beauvoir amb la seva obra El segon sexe (1949), on la idea central
del text és desmuntar la idea biologicista del gènere i la llibertat de la dona. Betty
Friedman, per la seva part, va publicar La mística de la feminitat el 1963, que va
ser una obra decisiva en el moviment feminista. El 1966, Betty Friedman va crear
l’Organització Nacional de les Dones (NOW), que va ser l’organització feminista
més influent als Estats Units. L’entitat treballava per tal que les dones poguessin
exercir els drets adquirits tot incorporar-se activament a la vida pública, laboral i
política.

El feminisme radical nord-americà es va desenvolupar entre els anys 1967 i
1975, i les seves dues obres fonamentals són Política sexual, de Kate Millet,
i La dialèctica de la sexualitat, de Sulamit Firestone (1971). En aquestes
obres es forjaren conceptes centrals per a la lluita feminista, com ara patriarcat
i gènere. A mitjan anys vuitanta, però, amb la diversitat de corrents feministes
i l’heterogeneïtat del moviment es va produir una crisi que va provocar tensions
internes.

A l’Amèrica Llatina, en l’actualitat, més enllà de les diferències i els matisos entre
els corrents interns, es pot afirmar que el feminisme està força institucionalitzat i
que les dones s’agrupen en ONG i partits polítics.

Pel que fa a Espanya, les dones van poder votar per primera vegada en les
segones eleccions generals de la segona república espanyola.

Val a dir que el moviment feminista a Espanya va tenir una actuació social reduïda,
incidint més en assumptes socials com el dret a l’educació o el treball que en les
reivindicacions polítiques.
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Història del col·lectiu LGBT

La història del col·lectiu LGBT (lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals) no va
ser estudiada pels historiadors fins al anys setanta.

A l’antiguitat no es pot parlar de pràctiques homosexuals, ja que el més corrent des-
prés de l’heterosexualitat era la bisexualitat. Es descriuen pràctiques homosexuals
des de l’antiga Mesopotàmia, però els primers documents escrits que detallen
l’homosexualitat no apareixen fins a la Grècia antiga, on es combinava amb el
matrimoni heterosexual. A la primera meitat de l’Imperi romà l’homosexualitat
es va convertir en una pràctica totalment acceptada, i fins i tot practicada per
emperadors entre els quals s’inclou Juli Cèsar, Trajà, Adrià i Heliogàbal. Aquestes
pràctiques foren prohibides cap a la meitat de l’època imperial fins a castigar-
les amb pena de mort en l’època cristiana, el 390. Van tornar a ser tolerades a
l’alta edat mitjana, encara que eren considerades un pecat. La intolerància va anar
creixent fins que les autoritats religioses començaren a perseguir els homosexuals
sistemàticament a partir del segle XII.

No va ser fins a la Revolució Francesa que es despenalitzaren els delictes anome-
nats “imaginaris”, com la bruixeria, l’heretgia i la sodomia. El Codi Penal francès
conservà la despenalització, qüestió que influencià diversos països europeus, com
França, Espanya, Bèlgica, Luxemburg o Portugal. A Espanya es va despenalitzar
l’homosexualitat el 1822, i la Inquisició es va abolir el 1834.

Una de les primeres obres que reflecteixen l’homosexualitat va ser Eros: l’amor
entre els homes dels grecs, de Heinrich Hoessli, i entre els primers activistes del
moviment es troben Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895) i Edward Carpenter
(1844-1929). A partir d’aquest moment, metges i científics començaren a estudiar
l’homosexualitat, i es creà l’embrió del moviment LGBT, especialment en els
països on l’homosexualitat seguia sent considerada un delicte.

A Alemanya, el 1929 es retirà l’article que penalitzava l’homosexualitat fins que
aquest avenç s’enfonsà amb l’arribada del nazisme, quan els homosexuals van ser
un dels col·lectius perseguits i massacrats. Alhora, els aliats feixistes d’Alemanya,
com Espanya i Itàlia, duien a terme la seva pròpia persecució dels homosexuals.
A Espanya, en concret, els homosexuals eren empresonats o confinats en camps
de concentració o hospitals psiquiàtrics.

Contemporàniament a la persecució nazi, a la URSS també es considerava els
homosexuals com a degenerats; a més, es creia que suposaven una amenaça per a
la societat socialista i que per això havien de ser eradicats. Centenars de milers de
persones homosexuals van ser confinades en camps de concentració, els gulags.

Entre el 1945 i la dècada dels seixanta aparegué el moviment homòfil, que
utilitzava la paraula homofília per emfatitzar l’amor enlloc del sexe i allunyar-
se dels estereotips promiscus de la comunitat homosexual. Era un moviment
moderat que aconseguir fundar diverses associacions i que publicà revistes de
caire científic que tractaven el tema des d’un punt de vista positiu. El moviment
homòfil caigué en desús quan el 1969 aparegué el moviment d’alliberament gai.
Un dels detonants que va promoure la formació del moviment van ser els disturbis
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de Stonewall, quan la negativa de llicència per servir alcohol en locals de Nova
York freqüentats per la comunitat gai com a mitjà de repressió contra els locals va
desencadenar disturbis que enfrontaren els homosexuals contra les forces policials
durant tres dies.

Un cop despenalitzada l’homosexualitat a Europa i gairebé a tot Amèrica
(on la penalització per pràctiques homosexuals va persistir en alguns estats
fins l’any 2003), la lluita ha estat pel reconeixement de les unions civils de
persones del mateix sexe. El primer país a legalitzar aquestes unions foren
els Països Baixos (2001), seguit d’Espanya i el Canadà (2005).

2.2.2 Marc legal sobre discriminació per raó de sexe

Les polítiques que lluiten contra la discriminació de la dona estan caracteritzades
per seguir una estratègia que complementa les polítiques dirigides a dones,
que combinen les accions positives i la discriminació positiva i les polítiques
transversals dirigides a tota la societat (figura 2.3).

Figura 2.3. Taula sobre el procés de funcionament de les polítiques
dirigides a dones

Malgrat que des de l’any 1945 es prohibeix la discriminació per raó de sexe per
normativa, a la pràctica, fins i tot en les societats democràtiques occidentals, tant
les dones com les persones amb identitat de gènere i orientació sexual diferent de
l’heteronormativa segueixen patint desigualtats a molts nivells.

Les normatives sobre la discriminació per raó de sexe s’han anat establint al llarg
del temps a partir de diferents nivells:

• Internacional

• Consell d’Europa

• Unió Europea

• Estat espanyol

• Catalunya
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Internacional

Les normatives més importants que afecten la discriminació de la dona en l’àmbit
internacional són:

• Carta de les Nacions Unides (1945): es prohibeix per primer cop la
discriminació per raó de sexe

• Declaració sobre l’eliminació de la discriminació de la dona (1967)

• Convenció de les Nacions Unides per l’eliminació de totes les formes de
discriminació cap a la dona (1979)

• Conferència de Drets de Viena (1993): estableix que els drets de les dones
i nenes són part integral dels drets humans

• Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona de les Nacions Unides
(1987): s’introdueix la perspectiva de gènere com a estratègia global en les
polítiques públiques

• IV Conferència Mundial de la dona, Beijing (1995): s’introdueix la igualtat
per raó de sexe com a factor clau per a les societats desenvolupades

• Declaració mundial de la Unió Internacional d’Autoritats Locals (IULA):
sobre la importància de la igualtat de gènere en l’àmbit local

• Carta europea per la igualtat de dones i homes a la vida local: es dirigeix
a les associacions locals i regionals per treballar per la igualtat d’homes i
dones

El primer instrument jurídic internacional per lluitar contra la discriminació
és l’acció positiva, que es recull a la Convenció de les Nacions Unides per
l’eliminació de totes les formes de discriminació cap a la dona (1979).

Les accions positives són aquelles mesures temporals i estratègiques que
tracten de compensar les situacions desiguals respecte als homes.

La discriminació positiva és una forma d’acció positiva que enlloc d’actuar sobre
l’acció de partida ho fa sobre els resultats.

Consell d’Europa

Des dels anys cinquanta, el Consell d’Europa ha aprovat una sèrie de normatives
fonamentals per a la protecció dels drets de la dona:

• Conveni per la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals
(1950): inclou que les llibertats s’han d’assegurar sense cap tipus de
discriminació, incloent-hi la discriminació per raó de sexe.

• Carta Social Europea (1961): reconeix el dret a la remuneració igual en el
treball d’ambdós sexes
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Unió Europea

La igualtat de gènere ha estat present en els diferents tractats i plans de la UE:

• Tractat de Roma (1957): reconeix el dret a la igualtat de retribució pel
mateix treball.

• Tractat d’Amsterdam (1999): avança en la igualtat de tracte entre treballa-
dors i treballadores.

• Tractat de Niça (2001): a més d’establir la igualtat com a dret, determina la
necessitat de fomentar la participació de les dones en el mercat laboral.

• Pla de treball per la igualtat entre dones i homes (2006-2010): es defineixen
àrees prioritàries d’actuació per aconseguir la igualtat de gènere.

• Estratègia de la Comissió Europea per a la igualtat entre dones i homes
(2010-2015): es fonamenta en la millora de la situació de la dona en el
mercat laboral i en la seva participació en llocs de decisió.

• Pacte europeu per la igualtat de gènere (2011-2020): persegueix que la
igualtat de gènere s’estengui en tots els àmbits d’actuació.

Estat espanyol

A l’Estat espanyol, la normativa sobre la discriminació per raó de sexe es troba
principalment a la Constitució espanyola de 1978, on la igualtat s’estén a tot
l’àmbit administratiu. A més de la Constitució, s’han aprovat diverses lleis
per perseguir la igualtat entre gèneres, entre les quals la més important és la
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones
(LOEIEDH). Aquesta llei comença a tractar la qüestió de les accions positives
com a eina per aconseguir la igualtat.

Catalunya

La normativa bàsica que recull la lluita per la igualtat de gènere en l’àmbit
autonòmic és l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006, on s’incorpora
la qüestió en diversos articles.

2.2.3 Normativa d’igualtat per raó d’orientació sexual i d’identitat de
gènere

El document més complet d’àmbit internacional sobre les persones LGBT són els
Principis de Yogyakarta (2007), que va ser encarregat per l’Alt Comissionat de
les Nacions Unides pels Drets Humans i que estableix com aplicar la legislació
internacional en el que afecta el col·lectiu.
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En l’àmbit europeu, és des del Tractat d’Amsterdam (1997) que es
comença a parlar específicament de discriminació per raó de sexe.

La bandera multicolor representa la
inclusivitat en molts contextos, entre
ells la reivindicació de l’orgull gai.

La primera vegada que es tractà la qüestió de la transsexualitat en l’àmbit europeu
va ser el 1989 amb la Resolució del 12 setembre del Parlament Europeu sobre
la discriminació de les persones transsexuals. Aquesta resolució tracta la lluita
contra la discriminació del col·lectiu i permet canviar el nom i la menció de sexe
en els documents oficials. L’Informe Figueiredo de 2010 insta els estats membres
a emprendre més accions per la defensa dels drets del col·lectiu transsexual.

Finalment, el 2004 s’esmenta explícitament la discriminació per raó d’identitat o
expressió de gènere per primer cop en la Directiva 2004/83/CE. El 2009, l’Informe
pels drets humans i d’identitat de gènere del Consell d’Europa estableix que el
reconeixement legal de la identitat de gènere i el nom de les persones transsexuals
no han d’estar determinats per requisits com l’anul·lació de matrimoni o els
diferents tractaments mèdics. Finalment, el 2010 es proposa la inclusió del gènere
en la legislació sobre la lluita contra la discriminació, així com la garantia que
les persones transsexuals tinguin la possibilitat de canviar nom i gènere en els
documents oficials.

En l’àmbit estatal, les directives antidiscriminació s’han incorporat a la legislació
civil i laboral. Espanya prohibeix expressament la discriminació per raó d’orien-
tació sexual al lloc de treball, la sanitat, la seguretat social, l’educació i l’accés als
béns, als serveis i a l’habitatge.

Així mateix, Espanya es troba entre els països que reconeixen les unions entre
parelles del mateix sexe i que permeten que aquestes adoptin infants de manera
conjunta.

Finalment, cap país de la UE inclou la discriminació de les persones transsexuals
específicament en la legislació antidiscriminatòria. Espanya inclou aquest tipus
de discriminació per raó d’orientació sexual.

2.2.4 Serveis socials

A Catalunya existeixen diversos òrgans estables de participació reconeguts en el
Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació
del Sistema Català de Serveis Socials, com a Comissions Sectorials del Consell
General de Serveis que col·laboren en els plans de serveis socials, entre els quals
es troben:

• El Consell Nacional de Dones de Catalunya

• El Consell Nacional de Lesbianes, Gais i Homes i Dones Bisexuals i
Transsexuals de Catalunya
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Els serveis socials atenen les dones a través dels dispositius municipals
d’atenció generalista.

A més dels serveis d’atenció a les dones víctimes de violència de gènere, el
Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) ofereix un servei d’informació i
atenció sobre els recursos d’interès per a les dones, servei jurídic i campanyes de
dinamització, sensibilització i treball amb la comunitat, i servei d’acompanyament
psicològic.

A Barcelona existeix el Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS) de l’agència
ABITS, que és un servei multidisciplinari amb psicòlegs, treballadors socials
i agents de salut a disposició de les dones que exerceixen la prostitució o són
víctimes d’explotació sexual.

El Centre de Documentació de Serveis Socials i el Portal DIXIT del Departa-
ment de Benestar Social i Família són serveis on es pot trobar informació sobre
l’àmbit del benestar social i els drets de ciutadania.

Per la seva banda, el Centre de Documentació de l’Institut Català de les Dones
afavoreix l’estudi i la recerca sobre les dones mitjançant informació bibliogràfica
i documental.

2.2.5 Programes actuals i destacables

Els programes actuals més destacables per tal de lluitar contra la discriminació
per raó de sexe s’estan implementant majoritàriament en l’àmbit local. Vegem els
dos aspectes següents:

• Dones

• LGBT

Dones

Alguns projectes actuals interessants que treballen per aconseguir la igualtat de la
dona són:

• Projecte Canviem-ho: aquest és un projecte municipal de l’Ajuntament de
Barcelona dins el Pla municipal per la igualtat d’oportunitats real i efectiva
entre homes i dones (20012-2015) dirigit als homes per tal d’implicar-los
en la lluita per la igualtat de drets.

• Escola de Dones Emprenedores (ODAME): l’Ajuntament de Barcelona, a
través de Barcelona Activa, proposa un programa d’acompanyament a dones
emprenedores amb assessorament i formació empresarial subvencionat pel
Servei d’Ocupació de Catalunya.
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• Campanya Juga per la igualtat: aquesta campanya de l’Institut Català de
les Dones persegueix fomentar una transmissió de valors no sexistes a través
de les joguines.

• Dona i Sida: publicació amb informació sobre la infecció de la sida i les
seves conseqüències elaborada per dones expertes, específicament dirigida
a dones.

LGBT

Aquest és un recull d’alguns programes actuals o recents que treballen per la
igualtat del col·lectiu LGBT:

• Dotació de llibres LGBT a les biblioteques de Terrassa i Barcelona:
les biblioteques d’aquestes dues ciutats han creat catàlegs bibliogràfics
específics sobre aquesta temàtica que s’actualitzen regularment amb l’as-
sessorament d’experts.

• Serveis per a dones trans que busquen altres oportunitats laborals a
Barcelona: l’Ajuntament de la ciutat ofereix a persones trans programes de
formació i orientació per accedir al mercat laboral.

– Formació per al personal d’assistència domiciliària de l’Ajunta-
ment de Barcelona: la fundació Enllaç, juntament amb l’Ajuntament
de Barcelona, ha elaborat materials didàctics sobre la realitat de les
persones LGBT per assessorar la formació de personal d’assistència
domiciliària que treballa amb persones grans LGBT.

– Vacunació contra les hepatitis A i B: l’Agència de Salut Pública de
l’Ajuntament de Barcelona duu a terme una campanya de vacunació
contra les hepatitis A i B dirigida a homes que mantenen relacions
sexuals amb altres homes, i que es porta a terme des de 2004 als centres
d’atenció primària, les saunes i els locals on es practica sexe.

2.2.6 Prestacions i ajuts

A més de subvencions destinades a protegir les dones contra la violència de gènere,
les dones també poden comptar amb les següents subvencions:

• Subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració,
la implementació o el desenvolupament de polítiques de dones.

• Subvencions a entitats privades sense finalitat de lucre per a la realització
de projectes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes.

• Subvencions per a dones emprenedores que volen crear la seva empresa
dins el programa Catalunya emprèn.

Podeu consultar el Projecte
Aurora de 2009 per la
igualtat d’oportunitats entre
dones i homes al mercat
laboral a: bit.ly/2rq7m1D.

A l’últim apartat del llibre
blanc europeu contra
l’homofòbia es poden
consultar alguns programes
per lluitar contra la
discriminació a la comunitat
LGBT a diferents ciutats
europees. Vegeu:
bit.ly/2rVzQUw.



Context de la intervenció social 76

Necessitats de les persones en situació d'exclusió
social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència,

ètnia o cultura

Podeu consultar l’informe
final de l’ajut a la recerca

Francesca Bonnemaison de
2011 sobre la construcció

dels gèneres des de la
primera infància a:

goo.gl/zwXTYo.

• Subvencions a la recerca Francesca Boinnemaison per tal de generar
documents que facilitin la implementació de les polítiques d’igualtat de
gènere als ajuntaments de la província de Barcelona.

Les entitats sense ànim de lucre que proposen programes dirigits al col·lectiu
lesbià, gai, transsexual i bisexual poden optar a subvencions de la Generalitat de
Catalunya.

2.2.7 Associacions, organitzacions, i entitats importants dins l’àmbit
de la discriminació per raó de sexe

La participació tant de les dones com dels col·lectius LGBT en les associacions
i entitats que treballen per la igualtat d’oportunitats és molt important per a
l’apoderament dels col·lectius. El paper de les associacions i entitats no és tan
sols d’espai de trobada, sinó també d’intervenció.

Vegem algunes de les entitats, associacions o punts d’informació més importants
en contra de la discriminació per raó de sexe en els següents àmbits:

• Dones

• LGBT

Dones

A Catalunya, les primeres associacions de dones apareixen a finals del segle XIX
arran de reivindicacions pel dret de les dones a l’educació. Actualment hi ha més
de 1.000 associacions i grups de dones a Catalunya. Alguns exemples són:

• ABD (abd-ong.org): Associació Benestar i Desenvolupament (Projecte
LARIS). ONG que treballa per eradicar les desigualtats i l’exclusió.

• ACISI (acisi.org/benvinguts): Associació per a la Cooperació, la Inserció
Social i la Interculturalitat. Treballa per la formació i la inserció social i
laboral de la població immigrada i refugiada a Catalunya.

• Àmbit dona (www.fambitprevencio.org/treball-sexual.php): associació que
lluita per afavorir els drets i dignificar els treballadors i les treballadores del
sexe.

• Amit.cat (www.amit-cat.org): Associació de Dones Investigadores i Tecnò-
logues a Catalunya. Associació que defensa la igualtat d’oportunitats en
l’activitat investigadora, en la promoció professional i en la participació en
la presa de decisions.

• Casal Lambda (www.lambdaweb.org/primer6.htm): associació que té com
a objectiu principal la normalització del fet homosexual.
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• Projecte vaca (projectevaca.com): associació de dones creadores escèni-
ques.

• Salut i família (www.saludyfamilia.es/ca): associació que té la missió d’as-
sistir les persones independentment del seu origen, ètnia, sexe, nacionalitat,
condició social i religió.

• SURT Associació per a la inserció laboral (www.surt.org): entitat social
que té l’objectiu de facilitar el procés d’incorporació de les dones al
mercat de treball, especialment aquelles que es troben en situació de major
vulnerabilitat

LGBT

El teixit associatiu LGBT presenta un gran nombre d’entitats i una gran complexi-
tat de discursos. Segons Coll-Planas, es poden distingir tres línies de pensament
en els moviments associatius LGBT a Barcelona, i afegirem que, en general, arreu:

• Posicions normalitzadores: aquesta posició té una voluntat integradora,
reivindica la normalitat de persones gais i lesbianes i emfatitza la necessitat
de generar canvis a la societat. Posen l’èmfasi en la lluita per l’equiparació
de drets.

• Posicions transformadores: es relacionen amb el feminisme lèsbic i
l’alliberament gai, i es caracteritzen per un discurs no integracionista que
defensa les seves llibertats a partir d’accions polítiques de tipus llibertari.

• Posicions queer: el seu discurs està enfocat a l’eliminació de les categories i
identitats de gènere i sexuals, i per tant també de la seva articulació política.

A continuació proposem un llistat d’organitzacions que en general lluiten pels
drets de les persones en situació de discriminació per motiu d’identitat de gènere
i orientació sexual:

• INCLOU (inclou.wordpress.com): gais i lesbianes en l’educació. Associa-
ció que genera accions en educació des de la perspectiva del professorat.

• AMPGIL (www.ampgil.org/ca): Associació de Pares i Mares de Gais i
Lesbianes: associació que fa una tasca contra la discriminació a través
de l’assessorament i els espais de trobada i també mitjançant campanyes
informatives.

• Associació Universitària Sin Vergüenza (www.sinver.org): associació que
treballa per garantir els drets de les persones homosexuals i amb orientació
sexual diferent de l’heteronormativa.

• ATC Libertad (atclibertad.wordpress.com): associació d’assessorament en
l’àmbit municipal.

• Espai Obert Trans_Intersex (espaitransintersex.blogspot.com.es): entitat
d’assessorament per a persones transsexuals.
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• ACATHI (www.acathi.org): Associació Catalana per la Integració d’Ho-
mosexuals, Bisexuals, Transsexuals Immigrants: associació amb funció
d’acollida i xarxa relacional per a persones LGBT immigrades.

• Fundació Enllaç (www.fundacioenllac.cat): fundació adreçada a la presta-
ció de serveis d’atenció a la dependència per a persones LGBT.


