
1 
 

INTERVENCIÓ PRESENTACIÓ FUNDACIÓ BIBLIOTECA SOCIAL       
Col·legi de Periodistes de Catalunya.                         18 juny 2014 
 
1- NOVES NECESSITATS SOCIALS  

 

 Els processos de canvi social i la crisi econòmica i social han canviat definitivament els 

perfils i els límits de la vulnerabilitat i l’exclusió social, tenint les principals 

manifestacions en els àmbits de: la salut, l’habitatge, l’entorn laboral, econòmic, 

formatiu i personal.  

 

 En les darreres dècades hem construït una societat més rica però alhora més desigual: 

 

  Ens trobem davant de processos d’empobriment progressiu que aboquen en 

definitiva a la precarietat vital i l’aïllament social.  

 Processos que dibuixen una distància cada cop més gran entre les expectatives 

i les possibilitats reals dels individus per desenvolupar-se de forma òptima i 

amb igualtat d’oportunitats. 

 

 La crisi econòmica i social que estem vivint ha posat de manifest la pobresa severa i les 

situacions d’exclusió que viuen moltes persones i que no són el producte i la 

conseqüència immediata de l’etapa de crisi actual: 

 

 Cronificació de les situacions de fragilitat i exclusió.  

 El nostre sistema econòmic genera cada cop més desigualtats. El creixement 

econòmic i l’època de bonança de la dècada anterior no es va traduir en una 

distribució més equitativa de la renda, en una disminució de la pobresa, en 

una protecció social més justa. 

 

 La crisi ha portat noves cares de la pobresa. Nous rostres, que ara han vist sacsejada la 

seva vida i oportunitats per: 

 

 L’atur existent o la precarietat de la feina, ha generat treballadors pobres.  

 Retallades de drets i manca d’ajudes públiques 

 Una pobresa emergent vinculada  a la normalitat i no pas a l’exclusió social.  

 

 La pobresa significa i implica una posició de desigualtat en la distribució d'oportunitats 

entre els ciutadans: Factor de risc d'exclusió 

 Les desigualtats, la discriminació i les distàncies cada cop més grans entre 

pobres i rics genera un escenari d’injustícia, conflictivitat i fractura social que 

incapacita per generar benestar, cohesió social i garantir la defensa dels drets 

fonamentals i la dignitat humana.   

 La pobresa no es pot mesurar exclusivament des de perspectives econòmiques 

i materials sinó també des de l’absència d’oportunitats,  l’aïllament social i les 

dificultats per gaudir dels béns immaterials com el benestar personal, la 

participació ciutadana, la cultura i el compromís i vinculació social.  
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2- OPORTUNITATS DES DE LA PROXIMITAT I TERRITORI 

 

 El moment de crisi és encara una oportunitat per invertir molt més en tot allò que 

genera cohesió l i capital social: 

   

 Cal fomentar i treballar per una cultura de ciutadania responsable i 

cohesionada socialment. Cal fer pedagogia i transmetre valor en aquelles 

accions basades en la justícia i el benestar social, la igualtat d’oportunitats, el 

compromís, la tolerància, la col·laboració,  tot generant espais de contenció i 

protecció solidària  

 Cal promoure la participació, la implicació i el compromís de la ciutadania des 

de la complicitat i la coresponsabilitat, sobre els assumptes públics i sobre la 

vida en col·lectivitat i el bé comú.   

 

 La societat no es pot quedar indiferent davant les situacions de precarietat i 

vulnerabilitat: 

 

 Hem d’incidir i sensibilitzar perquè en allò tangible i concret la comunitat i tots 

aquells recursos i serveis que la conformen, prengui consciència i se senti 

responsable.   

 S’ha de sentir involucrada la societat en el seu conjunt, en la gran diversitat de 

respostes i actuacions d’agents, recursos i serveis de dinamització comunitària, 

cultural, educativa, veïnal, etc. 

 

 Els reptes es plantegen globalment però tenen els seus efectes en els barris, pobles i 

ciutats.  

 

 En clau local, de proximitat i en els entorns immediats de socialització, 

aprenentatge i convivència. Creant activitat humana, cultural i social per 

desenvolupar al màxim les persones, les seves oportunitats i experiències 

d’èxit i satisfacció personal i social per dignificar la persona i la seva pròpia 

percepció, valoració i estima. 

 Promovent l’apoderament i l’activació de capacitats per tal que les persones i 

els col·lectius se sentin subjectes i protagonistes de les seves pròpies 

trajectòries d’inclusió, projectes de vida, potenciant sentiments de pertinença 

a la comunitat.  

 Fent visible i enfortint la cultura de proximitat i la seva dimensió social a partir 

de projectes, programes, equipaments i xarxes com a eina clau de construcció 

de valors, de transformació i inclusió social i de generació de vincles socials. 
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