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IGUALTAT
D’OPORTUNITATS

«No hi haurà pau a la

«El desenvolupament
desenvolupa
la desigualtat.»

EDUARDO GALEANO

terra mentre perdurin
les opressions dels pobles, les injustícies i els
desequilibris econòmics
que encara existeixen.»
PAPA JOAN PAU II

Sobre la
desigualtat
d’oportunitats
han dit...
«Les amistats duren

poc quan un dels amics
se sent lleugerament
superior a l'altre.»
HONORÉ DE BALZAC

pany, ni forrellat
que puguis imposar
a la llibertat de la
meva ment.»
VIRGINIA WOOLF

estaran sempre mal
distribuïts, perquè
ningú pensa en la
manera de distribuirlos, sinó en la manera
de quedar-se'ls.»
NOEL CLARASÓ DAUDÍ

«Quan es nega la justícia, on

s'imposa la pobresa, on preval la
ignorància, i on es fa una sola
classe a sentir que la societat
és una conspiració organitzada
per oprimir, robar i degradarlos, ni les persones ni la propietat estaran fora de perill.»
FREDERICK DOUGLASS

«La desigualtat és la
causa i la conseqüència
del fracàs del sistema
polític, i contribueix
a la inestabilitat del
nostre sistema econòmic,
la qual cosa, al seu torn,
contribueix a augmentar
la desigualtat.»
JOSEPH EUGENE STIGLITZ

«No hi ha barrera,

«Els diners al món

«La igualtat no és

un concepte. No és alguna cosa que hauríem
d'estar lluitant.
És una necessitat.
La igualtat és com
la gravetat.»
JOSS WHEDON

«Si no podem posar

fi a les nostres
diferències, contribuïm
al fet que el món
sigui un lloc apte
per això.»
JOHN KENNEDY

«Totes les mesures

utilitzades en nom del
'rescat de l'economia'
es converteixen en mesures que serveixen per
enriquir als rics
i empobrir als pobres.»
ZYGMUNT BAUMAN
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EDITORIAL
Quin bon repte voler tractar aquest tema de la Igualtat d’oportunitats quan
sembla que les desigualtats són més evidents! Hi ha molts tipus de desigualtats
provocades per diferents causes. La majoria d’experts coincideixen que el factor
econòmic és decisiu perquè d’entrada ja classifica i s’acostuma a fer dos bàndols,
el ric i el pobre. Però també hi ha desigualtats considerades humanes que provoquen dolor, ja que quan la persona se sent superior tracta l’altra amb menyspreu
i això fa que se senti inferior. Aquesta mena de discriminació és com un insult que
fereix i que necessita el seu temps per guarir les ferides.
En l’entrevista al psicòleg Rodrigo Prieto, ell defineix discriminació com «qualsevol
forma d’expressió de rebuig en contra d’una persona o un grup humà a causa
d’alguna de les característiques que els defineixen com a persones.» A més,
comenta que les discriminacions més habituals són «per qüestions de gènere
(contra les dones), per raça (contra les persones negres, gitanes, llatines, etc.),
per classe social (contra les persones pobres...), per orientació sexual (contra les
persones gais o lesbianes...), per religió (contra les persones musulmanes...),
per capacitats (contra les persones amb discapacitat...), o per una combinació
d’aquests elements.» Aquesta realitat demana fer una anàlisi seriosa i profunda
per esbrinar el perquè estan succeint aquestes desigualtats.
En el monogràfic número 85 tractàvem el tema Iguals en dignitat davant la realitat colpidora de les grans desigualtats que convidava a prendre consciència de
l’escenari complex que vivíem i que vivim. La persona segueix demanant a crits
sentir-se reconeguda i valorada. Sabem que se cerquen solucions, però són necessàries moltes accions per respondre davant de cada realitat concreta. Constatem
la implicació de moltes persones generoses i solidàries, i de moltes entitats que
tenen per projecte de treball i opció contribuir en aquest vessant social per resoldre aquestes situacions complicades i afavorir els més vulnerables i indigents.
La igualtat d’oportunitats és un tema constant de debat i d’investigació. El desembre passat es va estrenar la pel·lícula-documental Renta Básica (Free Lunch
Society, 2017) del cineasta austríac Christian Tod en què dialoga amb economistes, sociòlegs, empresaris, treballadors, polítics, activistes i altres experts sobre
l’aplicació d’aquesta renda, avaluant els pros i contres, a partir d’experiències
realitzades en els anys setanta i vuitanta en petites comunitats del Canadà i dels
Estats Units, i experiments més recents en una comunitat molt pobra a Namíbia,
estudiant els resultats tant econòmicament com sociològicament. Hi ha experts
que presenten un nou model econòmic d’una nova redistribució econòmica per
ajudar a pal·liar les greus desigualtats econòmiques. També el gener d’enguany
Documentos TV presentava el documental Renta básica, ¿una utopía posible?
Per tant, la renda bàsica universal i un salari per existir són propostes que demanen un canvi de mentalitat i d’actituds humanes perquè d’alguna manera implica
renúncia de poder.
El monogràfic presenta diversos articles amb diferents mirades que detecten les
desigualtats amb el repte prepositiu d’oferir igualtat d’oportunitats i amb l’intent
d’un treball inclusiu per no marginar ni discriminar ningú. A més, tal com indicàvem
en la revista del gener, hi ha l’espai Temes diversos dedicat a aspectes plurals que contribueixen a la reflexió, des del creixement humà, l’educació i la medicina. ❏
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Les desigualtats econòmiques:
un camí a la pobresa
i a la manca d’oportunitats
Ignasi Farreres
President del Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES)

Els humans som tots diferents per naturalesa o
per educació: intel·ligents o no en diversa mesura,
més o menys treballadors, estalviadors o no, estudiosos o no, més creatius o més passius, etc. Això
fa que cap persona sigui igual a l’altra, i no sols en
les característiques físiques. La desigualtat és un
fet natural. Això no treu que totes les persones,
pel sol fet de ser persones, tinguin igual dignitat.
Aquesta ha estat una de les grans aportacions del
cristianisme a la història de la humanitat.
També en el camp de l’economia es manifesta la
desigualtat entre els humans. Trobem lògic que
qui és més treballador, o més esforçat o més creatiu, tingui majors ingressos. La desigualtat econòmica és una realitat no feridora, sempre que es
mantingui dins de determinats límits. Però les nostres estructures econòmiques i socials permeten i,
a vegades, propicien que les diferències siguin
enormes, i sovint desproporcionades i injustificades. Valguin només alguns exemples reals: Sols
entre vuit homes posseeixen la mateixa riquesa
que la meitat més pobra del món, 3.600 milions
de persones. I en Espanya en concret, la fortuna
de tres persones equival a la riquesa del 30% més
pobre del país. Per rematar-ho ho farem amb les
paraules de l’expresident Obama: «un món en
què l’1% de la humanitat controla tanta riquesa
com el 99% restant, mai serà estable».
Avui, el tema de la desigualtat econòmica és dels
més greus que afecten Espanya i Catalunya, ja
que la crisi econòmica, iniciada a partir del 2007,
ha agreujat en gran mesura les desigualtats avui.
A Espanya, avui hi ha més pobres (són 720.000 les
famílies sense cap ingrés, quan eren 400.000 el
2007), i també hi ha més rics (7.000 milionaris
més en 2016). Som el segon país de la Unió
Europea on més ha crescut la desigualtat (20
vegades més que la mitjana europea).

La gran conseqüència de les desigualtats és la
pobresa. Això es comprova estadísticament: quan
augmenten les desigualtats, augmenta el percentatge de pobres, especialment perquè una part
important del que eren classes mitjanes, en perdre
ingressos –sia per causa de l’atur, per disminució
dels salaris, o per pèrdua dels propis negocis– passen a engrossir «l’exèrcit dels pobres». Amb això
es desmenteix el mite liberal que no hi fa
res que els de dalt, els més rics, ingressin molt
més, ja que en arribar a la saturació de les seves
necessitats, aboquen cap avall, cap a les capes de
menys renda, els seus excessos de renda (és la
teoria de sobreeixir o del «derrame» cap a les
capes inferiors. S’ha demostrat que no és cert).
Parlant del concepte pobresa, existeix la denominada pobresa absoluta (o extrema). Són aquelles persones que segons el Banc Mundial ingressen menys d’1,25 $/dia (fins al 2008 era 1$/dia),
realitat que no els permet accedir a una cistella
bàsica dels aliments que són necessaris per consumir una quantitat mínima de calories. En canvi,
la pobresa bàsica és quan ja no poden accedir
a una cistella de béns i serveis més ampla com
l’educació o la salut. Existeix un determinat concepte de pobresa, denominat pobresa relativa,
que apunta a la no possibilitat d’adquirir una cistella de béns i serveis que poden assegurar una
vida digna.
La seva característica és que la mesura de la
pobresa ve donada per comparació amb els estàndards de vida de la societat en què es viu. Per
posar un exemple, es podria considerar en pobresa relativa aquella família que té habitatge i pot
alimentar-se i gaudeix dels serveis d’educació
i sanitat normals, però que no té recursos per
anar-se’n de vacances o enviar els fills de colònies
escolars. Per això Adam Smith, el creador de
5
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l’economia moderna, parla d’una carència que, segons
els costums del país, és indecorós entre les persones de
bona reputació, fins i tot entre les de classe inferior.
Mesures de la desigualtat: la distribució de la renda.
L’anàlisi de la distribució dels ingressos és el mecanisme
pel qual es coneix la forma que es reparteixen els recursos materials, fruit de l’activitat econòmica, entre els
diversos estrats socio–econòmics. Es pot fer des de
diversos enfocaments:
A) Territorial, mesura les diferències de renda
entre els habitants de diverses regions.
B) Funcional, mesura les diferències entre els
estaments productius: indústria–agricultura–
serveis, treball–capital.
L’eina més utilitzada és la corba de Lorenz (vegeu gràfic). En ell, es col·loquen, en l’eix de les abscisses, la
quantitat de població ordenada per la seva renda, i en
l’eix d’ordenades la renda. La situació ideal seria una
línia recta que indicaria la igualtat absoluta de repartiment. Per exemple, un 40% de la població rep el 40%
dels ingressos, i un 70% de la població, també el mateix
70% de percentatge de la renda. En canvi, com més
gran sigui el semicercle (a), que separa la corba de la
recta, major és la desigualtat. Aquesta àrea ombrejada
(a), es denomina àrea de concentració i es mesura amb
el coeficient de Gini, que oscil·la entre el valor 0 (distribució màxima o igualitària, o sia tots tenen els mateixos
ingressos) i valor 1 (màxima desigualtat; una persona té
tots els ingressos i els altres cap).
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% d'Ingressos

La pregunta crucial és: es poden combatre les desigualtats econòmiques? La resposta seria dir: sí, és possible,
però no fàcil. El combat vindria per una doble via:
A) Atacant les causes de la desigualtat.
B) Aplicant mesures de redistribució de la renda
i/o de la riquesa. Veiem alguna de les
principals mesures possibles:
1) Augmentar les rendes del factor treball,
mitjançant:
a) Fixació de salaris mínims
b) Augments generalitzats dels salaris
c) Augmentant els subsidis d’atur
d) Creant llocs de treball i reduint el nombre
d’aturats
e) Reduint l’economia submergida
2) Combatent el frau i l’elusió fiscal. Per ser més
efectiva, és molt necessària la cooperació internacional, a fi d’eliminar o reduir el nombre de
paradisos fiscals, ja que en cas contrari, la mobilitat i fugida de capitals és molt difícil d’evitar.
3) Optar per una pressió fiscal més justa i proporcionada. Cal eliminar moltes exempcions
i reduccions fiscals, el que fa, per exemple que
la taxa de fiscalitat efectiva de les grans empreses, sigui molt inferior a la de les PIMES.
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4) Establint rendes garantides per a les famílies
sense recursos mínims, tal com la Renda
Garantida de Ciutadania.
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És evident que aquells que són més pobres, a més
tenen menys oportunitats per assolir objectius de
superació material. Tenen uns nivells inferiors en els
accessos als diferents nivells d’estudis; tenen menys
capital social (relacions amb persones o estaments
influents o poderosos); menys estímuls familiars, etc.
per això, si no es corregeix, la pobresa tendeix a perpetuar-se. Els fills de famílies pobres tenen més probabilitats de ser pobres. Tot això deriva contra la cohesió
social i fins i tot l’harmonia social.
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5) En general, educant contínuament la població en el deure moral de pagar impostos, com
a garantia de tenir una societat més justa i equilibrada. ❏
ifarreres@ceesocials.org
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Nous paradigmes
Pere Reixach
Especialitzat en estudis del pensament i estudis socials i culturals

D’estadístiques sobre la desigualtat n’hi ha moltes, però són només números. Quan aquests
números es refereixen al teu poble, a la teva
ciutat i diuen que el 40% o el 50% dels teus
conciutadans estan en situació imminent d’exclusió social, el tema ja comença a preocupar-te.
Penso en l’axioma formulat pel pare de l’economia moderna Adam Smith: «Cap societat pot
ser pròspera i feliç si la major part dels seus
membres són pobres o miserables».
Tanmateix quan comences a posar rostre a la
desigualtat, a la indignitat, a la discriminació,
a la violència, sigui de gènere o estructural,
llavors comences a indignar-te. D’aquesta manera s’entén el lament de Dostoievski en la seva
primera novel·la Humiliats i ofesos on reflecteix
diferents rostres que serveixen de mirall per
veure com el poder autoritari i despòtic podia
aleshores, com ara, infligir dolor impunement
als més humils. Amarat d’indignació, em proposo deixar de mirar a un altre costat i fer neteja mental de pensaments tòxics que inoculen el
germen de la desigualtat, que no permet oferir
igualtat d’oportunitats.

Des de quan i per què el diner té tant poder? De
les diferents teories que he llegit, m’apunto al
diagnòstic que fa el savi i antropòleg monjo de
Montserrat Lluis Duch a Religió i Món Modern,
on situa en la Revolució Burgesa la força despòtica de l’economia actual: «Els orígens de la burgesia cal cercar-los en l’Edat Mitjana tardana.
En aquell temps, en les ciutats d’Europa, la classe burgesa va concentrar tota la seva energia en
la producció de diversos productes manufacturats (teixits, metalls, naus, etc.) i també en el
comerç. D’aquesta manera va conquerir un
“status” propi enfront de la noblesa feudal;
sovint, fins i tot, assolint una avantatjosa posició
en relació amb aquesta. La burgesia va aconseguir una importància decisiva mundialment
mitjançant la unió de la forma de producció
capitalista i l’explotació colonial de les terres
recentment descobertes. Hegel va posar en
relleu que el principi que va fer possible el triomf
de la burgesia es basa en el fet que l’individu
esdevé un subjecte de necessitats. En relació
amb aquesta meta personal, tots els altres individus són estranys o bé, en alguns casos, posseeixen tan sols el valor de mitjans, que poden
ser emprats d’acord amb les conveniències
de cada moment. Així, doncs, el principi de la
societat burgesa és, segons Hegel, la “individualització“. Cal dir que aquesta concepció individualista, típicament burgesa de la societat
és essencialment “abstracta“, tendencialment
“revolucionària“ i, en realitat, té com a conseqüència uns “resultats cruels“».

«Tot el que no són pessetes, són punyetes»
(Tot el món gira entorn del diner?). «Qui paga
mana» (Relació de subordinació a la feina
i també a qui porta els diners a casa?). «Qui no
en tingui, que no xerri» (Malauradament es
refereix a diners, no a coneixements) i moltes
altres dites populars que s’hi poden afegir.
Els proverbis, les frases fetes i dites, solen ser
l’enginy d’un home sol, però hi ha la saviesa de
tots. Compte doncs! Perquè alimenten creences, generen actituds i accions quotidianes, poc
fonamentades amb els valors de la igualtat i la
fraternitat.

Aquest encimbellament de l’individu/capitalista
per damunt de tot i tothom, al preu que sigui,
em porta al compromís amb les diferents comunitats que m’envolten: família, veïns, escoles, serveis socials i culturals del meu poble.

Em comprometo, doncs, a cercar nous paradigmes o nous marcs mentals que orientin la meva
vida familiar, laboral i social en hàbits que no se
subordinin al poder absolut del diner.

Si sóc objecte de necessitats, com pronostica
Hegel, cerco en l’escala de Maslow el comportament social adequat, en cada moment del
nivell evolutiu.

7
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Quadre de correlacions entre trets de personalitat i comportament social:
NIVELL EVOLUTIU

TRETS DE PERSONALITAT

COMPORTAMENT SOCIAL

Fisiològic

Egoisme – Intel·ligència

Llibertat, responsabilitat
i autoregulació de l’egoisme

Seguretat

Por – Agressivitat

Protecció, prudència
i autoregulació agressivitat

Afecte

Bondat – Maldat – Sociabilitat
(Rosseau, Hobbes, Freud)

Amor, convivència, solidaritat
i conflictes associats

Apreuament

Pertinença / Valoració
4.000 anys intercanvi per canvi /
té pel que val o val pel que té /
personalitat del ser o del tenir

Recerca d’identitat, èxit,
poder i conflictes associats

Autorealització

Creativitat – Perfeccionament

Activitat artística, científica i cultural.
Autocrítica i superació personal

Per defugir la via autoritària i de pensament únic que imposa l’economia neoliberal, sorgida de la Revolució
Burgesa ajustaré el meu programa de vida a l’estil de vida democràtic, proposat pel professor Antoni
Bolinches en la seva obra La revolució humanista.
PERSONALITAT DEMOCRÀTICA

PERSONALITAT AUTOCRÀTICA

Pautes de conducta d’acord amb
principis cívics

Pautes de conducte d’acord amb principis legals

Conducta autoregulada, intenta harmonitzar
el plaer amb la realitat

Conducta tendent a satisfer valors suposadament
inamovibles

Transigent amb els altres i exigent amb
si mateix

Permissiu amb si mateix i exigent amb els altres

Tendència a la solidaritat

Tendència a establir privilegis classistes

Bona disposició a les tasques col·lectives
sense diluir-se en la massa

Bona disposició per manar i cap per obeir

Crític i analític amb els polítics que diuen
que el representen

Complaent i acrític amb els polítics que el representen

Relativista en la valoració de les coses

Escala de valors rígida i dicotòmica

Obert a l’evolució i al canvi

Tancat a l’evolució i al canvi

Aquestes pautes proposades de comportament democràtic, poden portar a curt o llarg termini, segons la
nostra intensitat personal i col·lectiva, a canviar els components percentuals de la recepta del capitalisme
vigent a la del capitalisme humanitzat. Aquesta transformació afavoreix la igualtat d’oportunitats.
L’anhel d’un món menys desigual, com diu Aristòtil, és «l’esperança de l’home despert». ❏
preixachf@gmail.com
8
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Des de dalt i des de baix
Josep Just Sabater
Poeta

A la nostra societat no sembla que res s’aguanti dret
ni sencer, fora dels poders polítics i econòmics que
la conformen des de dalt. La qual cosa, deixa poc
marge a la llibertat individual dels ciutadans que hi
viuen i se’n volen sentir part, tot aspirant a la igualtat
social, des de baix, que és l’únic àmbit des d’on es
poden aportar canvis concrets en la vida real de les
persones.

tud existencial que mogui l’individu a no restar indiferent a les injustícies i dissorts que afecten els seus conciutadans tant o més que a ell. És llavors que es posa
en marxa el principi de solidaritat, el qual no es pot
pas imposar, però tampoc es pot obviar, com si fos
quelcom que pertoca únicament als altres creure’s-el,
assumir-lo i practicar-lo. I així hom pogués viure‘n al
marge, talment no anés amb ell.

Amb això, però, no es fa gaire més que posar de manifest les dificultats inesquivables, de tot tipus, a l’hora
d’implicar-se i comprometre’s seriosament en qualsevol
iniciativa i proposta viable de millora i transformació de
les estructures endurides d’un sistema que genera
i legitima desigualtats, discriminacions, exclusions i prejudicis de tota mena. Diguem-ne «tardo-capitalisme»,
neo-liberalisme, mercantilisme monetarista… En fi,
totes aquelles xarxes llefiscoses del poder relacionades
amb l’afany organitzat de guany, riquesa i interès material, al preu que sigui i a costa de qui sigui: treballadors
«infra-assalariats», aturats, indigents, pobres i marginats, i altres col·lectius desfavorits. De resultes d’això,
no pocs polítics sense escrúpols morals en treuen rèdit
partidista, electoralista i sectari. I d’aquesta manera,
fabriquen i fomenten arguments de marcat caràcter
demagògic en els quals la diversitat cultural, el pluralisme i la diferència són els enemics a batre. Com? Amb
retòriques, discursos, proclames i accions xenòfobes
i aporofòbiques. Així van creant el brou de cultiu propici
per a la discriminació de gènere, la violència masclista,
els prejudicis racials i altres metzines corrosives del teixit
i la vida social.

Solidari ho és tothom capaç de fer experiència d’alteritat sense sentir-se alienat. Qui se sap egoista i es vol
generós o, almenys, entén que en tota interrelació
personal hi ha quelcom més que l’interès propi de
treure’n algun profit, de rebre’n algun benefici.
I aquest quelcom ‘més’ és un mateix donant-se
a l’altre. Es tracta d’un acte d’autodonació que, al
límit, es converteix en lliurament de la pròpia vida. I se
situa als antípodes del desig de possessió, l’ambició i
cobdícia abassegadores, tres moments d’una sola
emoció dominadora i dominant. D’un sol moviment
del pathos consumista, depredador i propietarista de
l’ésser humà. L’altre, en aquesta dialèctica mesquina,
esdevé un rival a vèncer, un competidor indesitjable,
un enemic odiós, una amenaça temible, un estrany
menyspreable que cal empetitir, debilitar, deshumanitzar i, en darrer terme, anihilar.

Obvia dir que en tal medi i dinàmica de profunds
desequilibris socio-humans, la desigualtat d’oportunitats està assegurada. I la misèria de tanta gent que
per molt que s’escarrassi per prosperar i assolir un
nivell mínim d’estabilitat i benestar econòmic, veu
com va hipotecant el seu present i futur, per tal de no
perdre el que ha guanyat amb grans esforços, molt
sovint descompensats. I es resigna dient-se que això
és el que hi ha i és va qualsevol intent de millorar
o canviar res. I només li queda una opció: anar tirant.
Al costat d’aquesta actitud de conformisme passiu,
però, també en pot sorgir una altra de crítica inquie-

I d’això, d’aquest baix instint malvolent, se’n valen les
ments manipuladores de les masses acrítiques. El feixisme està servit. I amb ell, la idea d’una única ‘veritat’
excloent, esdevé consigna combativa i imperativa,
revestida d’ínfules imperialistes, en la qual l’imperi
de la llei és la gran quartada dels líders i governants
que s’emparen en la fórmula democràtica de l’Estat
de dret per arrabassar drets i llibertats fonamentals
a altres pobles, nacions, comunitats i, en definitiva,
ciutadans. Sense anar més lluny, els catalans prou
patim a la nostra pròpia pell, aquesta barbaritat.
Si bé és cert que avui dia hi ha més sensibilitat i conscienciació de la gent en pro de la igualtat a tots els
nivells i àmbits d’interacció, també cal dir que hi ha
desigualtats de tot perfil que segueixen tenint moltes
cares ocultes i que, per tant, resten per desemmascarar, bo i exposant-les pel que de debò són: atemptats
impúdics contra la dignitat humana.
9
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Cap societat que es vulgui oberta, transversal,
lliure, democràtica, justa, igualitària, fraternal,
integradora i inclusiva no es desenvoluparà sostingudament enmig dels seus conflictes, lluites i contradiccions intrínseques, tot aprenent a gestionarlos i abordar-los sense pèrdues qualitatives de drets
i llibertats. Si no es pren a si mateixa com a problema necessari de tots i cadascun dels individus que
la componen i alhora com a organisme susceptible
d’emmalaltir i deteriorar-se fins a la decadència
i descomposició total.
Creure que algun dia la gent viurà lliure de prejudicis d’un tipus o altre, és prou comprensible
i lloable, però als humans ens costa massa aproximar-nos a la realitat i als altres sense prejutjar-ne el
seu contingut, bo o dolent per a nosaltres. És a dir,
sense desprendre’s de la intencionalitat que posem
a les coses i persones. Això és: el que volem o no

volem que siguin. En el fons, tot prejudici expressa
un malestar psíquic, un descontentament existencial que avorreix, margina i menysté tota situació,
idea, relació, condició, estat que no em sigui favorable i profitós, que no el senti que està del meu
costat i és part volguda de la meva vida. I com
a conseqüència, esdevé criticable i rebutjable.
D’aquí la discriminació implícita contra tot allò que
se’ns fa massa diferent per tal de sentir-lo propi
i assumir-lo com a tal. I la sèrie obscura de discriminacions, certament, pot ser molt llarga i difícil
d’erradicar, especialment essent moltes d’elles
inconscients. I és que l’inconscient conforma bona
part del que es pensa, es diu i es fa des de sota el
‘jo’ individual i col·lectiu. Però no m’hi endinsaré
pas perquè llavors potser hauria de desfer i refer tot
aquest article. ❏
socdesomni@gmail.com

Contrastos socials
Elisabet Juanola i Sória
Periodista

Som diversos i les ciutats cada cop ho fan més visible. Ens costa coincidir perquè les distàncies són molt
grans i els horaris de feina extensos. El metro, els supermercats, els carrers... sempre estan plens, i els
establiments gastronòmics han augmentat. Molta gent fa comerç ambulant a tot arreu, és imparable
i apareixen un darrere l’altre. També hi ha breus números artístics dins i a la sortida del transport, als
semàfors, per les vies, tot per poder obtenir unes monedes i sobreviure.
Santiago de Xile era una ciutat, i en general el país sencer, on ser d’un altre indret generava simpatia,
cridava l’atenció i suscitava molta curiositat, actualment no. El cens de l’any 20171 va enregistrar que
hi havia 465.000 emigrants vivint a Xile, la majoria procedents del Perú, Veneçuela, Haití i Colòmbia.
Al voltant del 63% de les llars d’emigrants a Xile tenen, almenys, un xilè integrat. A això se suma
la creixent natalitat de 'nous xilens' fills d’estrangers. Són famílies composades per emigrants i xilens.
Pot ser que la xifra no sembli massa impactant comparada amb altres indrets, però per a l’habitant
de Santiago ha resultat un canvi demogràfic molt notori. Per altra banda, són molt visibles perquè la
majoria estan concentrats al centre de la ciutat i perquè molts no tenen feines estables i fan comerç
ambulant.
Les aportacions de les diferents cultures són molt valorades: la gastronomia, les ganes de treballar,
la música, molts són bons professionals i ben valorats. Però segueixen arribant noves persones i les
condicions d’acollida no són favorables perquè el país no està preparat.
Xile és un dels països de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic amb
la distància més gran entre rics i pobres. Aproximadament el 10% més ric guanya vint-i-sis vegades
més que el 10% més pobre. Molts d’aquests immigrants arriben a Xile per estar entre aquest 10%.
La desigualtat d’oportunitats creix cada dia. ❏
elisabetjuanola@gmail.com
1. Dades definitives del Cens 2017. (2017). Descarregat de: http://www.ine.cl/prensa/detalle-prensa/
2017/12/22/primeros-resultados-definitivos-del-censo-2017-un-total-de-17.574.003-personas-fueron
-efectivamente-censadas.
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Des de la fraternitat universal
hi ha esperança
Esther Borrego i Linares
Tr e b a l l a d o r a s o c i a l

Si penso en les moltes persones que he conegut i amb
les quals he compartit molts anys de vida. A més, del
temps que vaig estar en projectes que atenien principalment persones que vivien en exclusió social o directament amb persones que vivien al carrer, em costa parlar
de la igualtat d’oportunitats amb certa esperança.
Vivim en una societat que ha estat capaç de definir
molts conceptes, de treballar acadèmicament la justícia,
la convivència, la discriminació, l’exclusió enfront de la
inclusió... Així fins a encunyar noves paraules del que
vivim que ens allunyen del gran lema de «llibertat,
igualtat i fraternitat» o de qualsevol altre valor que
pogués definir l’ideal de societat que voldríem viure. Tot
pensant en la igualtat d’oportunitats, varen arribar a mi
algunes idees que crec convergeixen amb el que podria
ser una nova esperança en aquest sentit, val a dir que
cap d’elles són novetat.
Jaques Maritain, filòsof i pensador francès, va introduir
conceptes com amistat cívica, social i política arrel del
pensament de sant Tomàs d’Aquino que afirmava:
«L’amistat civil constitueix l’actuació més autentica del
principi de fraternitat». Per Maritain justícia i dret no són
suficients per a la convivència, calen altres condicions com
la justícia i la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans. Aquestes vindran possibilitades per l’amistat cívica
que ens porta a tenir un gran respecte per la persona. Per
a ell l’amistat és la força animadora de la societat.
Una altra idea que em sembla adient destacar per tal
d’intentar donar llum a la igualtat d’oportunitats, des de
la perspectiva dels que ho han perdut tot, és la d’Hanna
Arendt, que al parlar d’amistat civil ho relaciona amb la
idea de «pensar posant-se al lloc de qualsevol altre» de
Kant, de manera que l’amistat cívica es converteix en
una forma de construir comunitat.
Amb aquestes idees m’atreveixo a exposar quelcom que
penso que està en la base del problema de la manca
d’igualtat d’oportunitats, encara que es dediqui tant de
temps i esforç a parlar-ne i a planificar com aconseguir-la.
El fet de rebutjar algú, limitar-li l’accés a la plena llibertat
pel motiu que sigui i condemnar-lo a no tenir igualtat de
possibilitats com a ésser humà és exclusió i això és el que
fem constantment al nostre dia a dia.

No deixa de sorprendre’m que no siguem capaços de
posar la nostra mirada vers l’altre en tot allò que ens
uneix que és tant! Davant d’una persona, asseguts en el
seu cartró del caixer, o en una terrassa fent un cafè,
o davant del director de l’oficina del banc o davant del
metge que m’atén... de qui sigui, mirant-li als ulls un
pren consciència que hi ha molt més que ens fa iguals
que allò que ens separa... Sí, ell un dia va néixer d’un
pare i una mare, va plorar al néixer, va haver d’aprendre
a caminar, a parlar, a entendre el que l’envoltava... i un
dia, com jo, deixarà de viure, ha tingut moments feliços,
però de ben segur també ha tingut moments en què
s’ha trobat sol i ha desitjat una mà amiga, potser qui
més la necessita és qui menys ens imaginem.
Durant anys parlant de la situació de les persones que
viuen al carrer, de les persones «sense sostre» explicàvem que tots ens hi podem trobar. Llavors ho deia i les
dades ho refermaven, i també la meva experiència per
les persones que havia conegut. De sobte, la vida ha fet
que això sigui molt més cert, durant els darrers anys he
conegut persones que fa res tenien família, casa, feina,
amics... i de sobte com en una cadena ho varen anar
perdent, i un dia es troben al carrer. Llavors un recorda
els drets universals, com el de l’habitatge o el de la feina.
Però és clar, els drets universals no són d’obligat compliment.
On estan llavors les igualtats d’oportunitats? Crec fermament que com a societat som capaços de construir
una altra realitat i que podem crear una societat amb
una consciència de fraternitat universal. El papa
Francesc a l’Encíclica Laudato si diu: «Tots els éssers de
l’univers estem units per llaços invisibles i conformem
una espècie de família universal... ens mou un respecte
sagrat, afectuós i humil». Si això és així, llavors la inclusió
no és quelcom opcional, sinó un compromís que implica
una tasca èticament vinculant.
Per tal de poder parlar d’una possible convivència des de
la veritable igualtat d’oportunitats, cal prendre consciència de la fraternitat universal que ens uneix amb tot
ésser humà i viure des de la convicció que res justifica
una societat no basada en la justícia i la igualtat per a
tots i totes. ❏
estherborrego@gmail.com
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L’exclusió social com a fracàs
Mijail Acosta
Director general Fundació Acollida i Esperança

Respostes difícils. Respostes totes elles complexes. Amb incomptables enfocaments segons
posicionament acadèmic, polític, religiós... Des
d’Acollida i Esperança, com a entitat d’acció
social dedicada a atendre persones amb
VIH/Sida i exclusió social, m’atreveixo a aportar
alguna reflexió.
Cada inici d’any les entitats socials fem l’esforç
de quantificar i valorar què hem aportat i quin
impacte hem tingut en el nostre entorn social.
Aquest exercici de posar xifres a les intervencions en els centres d’acollida i serveis per
determinar el grau d’eficiència, ens dona una
oportunitat per aturar-nos i reflexionar.
L’exclusió social és un fracàs. D’aquesta afirmació també es podrien dir moltes coses. Us pro-

Antoñito Alor,
resident al Centre
d’acollida Can Banús.
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poso dues interpretacions, una que voldria
interpel·lar l’esfera més personal i una altra que
pretendria qüestionar-nos com a societat.
Anem a la primera. Al contrari d’alguns discursos liberals que trobem sovint, que apel·len a la
responsabilitat personal i a l’esforç individual
com a pilars per assolir l’èxit, o si més no, una
vida suficientment benestant, l’experiència
de vint-i-cinc anys acompanyant persones en
exclusió ens mostra l’enorme importància de les
desigualtats socials en una llarga llista de condicionants de vida: educació, accés al treball,
a l’habitatge, família, xarxes relacionals, participació comunitària, gènere, ètnia...
Entendre això i assumir aquesta realitat, pot
ajudar a no culpabilitzar aquell que es troba al
marge, aquell que viu al carrer, aquell que
sobreviu sense feina, potser amb consum de
drogues, potser amb greus problemes de salut
mental, sovint sol... Passar de culpabilitzar a
mirar des d’una perspectiva de justícia/injustícia, de vulneració de drets bàsics.

FOTO CEDIDA: FUNDACIÓ ACOLLIDA I ESPERANÇA

Fracassa la societat quan tantes persones viuen
en l’exclusió social? Per què augmenten les
situacions de vulnerabilitat extrema? Per què
puja la demanda d’assistència a les entitats
d’acció social? Què els oferim? Què cal fer?
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Aquesta nova mirada ens pot portar també a sentir
empatia, inclús compassió. Compassió en el seu bell
sentit etimològic de patir amb. Sentiment que ens obre
a compartir el sofriment de l’altre, i que sovint mou la
voluntat d’implicar-nos per tal d’alleugerir el sofriment
de l’altre.
La segona lectura de l’exclusió social com a fracàs social,
es podria centrar en la crítica a la mateixa estructura o
sistema social en què de facto ens movem i vivim, i que
probablement perpetua, sino agreuja, totes aquestes
desigualtats socials.
Davant les evidents desigualtats socials es fan crítiques
a les polítiques públiques i als grups polítics que en
cada legislatura tenen la responsabilitat de definir-les
i implementar-les. M’he trobat sovint, quan presentàvem dades d’atenció als mitjans de comunicació, que
les principals preguntes que ens feien la majoria anaven
encaminades a fer retrets a l’administració, a denunciar
la manca de pressupostos o a erosionar els càrrecs polítics dels Departaments implicats.
És clar que s’ha de fer denúncia i exigir a les administracions unes polítiques que promoguin a llarg termini
la cohesió social i la disminució de les desigualtats
socials. Però també és cert, i tornant a la tesi d’exclusió

social com a fracàs social, que aquesta denúncia o rendiment de comptes hauria d’eixamplar-se a tota la
societat. No només les administracions i els governs.
És una responsabilitat de tots: les entitats socials, el
món econòmic (empresarial i sindical), el món de
l’associacionisme (de veïns, cultural, esportiu), les institucions religioses i un llarg etcètera.
Difícilment farem evolucionar aquest sistema bàsicament capitalista cap a estructures més humanitzadores,
equitatives i sostenibles, sense la implicació i l’empoderament de la majoria de les múltiples realitats organitzatives de la societat.
Tot plegat és tan complex, que a vegades un sent la
temptació de la desesperança. I per evitar-ho, cal tornar
a baixar de l’esfera teòrica a les persones concretes i úniques amb les quals tenim oportunitat de relacionar-nos.
Resumint i concloent: entendre l’exclusió social com a
fracàs social, ens pot ajudar a mirar les persones més
vulnerables i fràgils d’una manera nova, i ens pot moure
a sentir-nos corresponsables, i cridats a la participació
i construcció d’una societat més amable.
Sens dubte una bona fita, per una vida amb sentit. ❏
fundacio@acollida.org

Què és per tu
la igualtat d’oportunitats?
Marcos L. Javier Sierra
Estudiant de nutrició i dietètica i empleat d’Amazon

Després de la lectura de diversos articles sobre la
igualtat d'oportunitats, he pogut analitzar que la
majoria es basen en la desigualtat de gènere entre
homes i dones, encara que des del meu punt de
vista no solament existeix en aquest àmbit. Més
aviat és un concepte que afecta en cada ésser
humà de manera emocional, personal i social,
independentment del sexe.
En una societat, en la qual vivim actualment, marcada per la desigualtat econòmica cada vegada
més desmesurada podem apreciar nombroses
diferències en diferents sectors: en el laboral i en

el de la salut principalment, i altres en els quals
aquesta desigualtat és menys notable. Penso que
el principal responsable és l'estat, d'aquells que
diuen governar democràticament el país on residim, buscant la millora per a la societat.
Finalment, després de plantejar el concepte
d'igualtat d'oportunitats com un problema, ja que
al meu parer no existeix aquesta equitat, haig
d'expressar que en el moment en què tot emprengui un canvi per millorar sobre aquesta igualtat,
es podrà percebre un desenvolupament positiu
i esperançador en tots els àmbits. ❏
13
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Desequilibris que fracturen
Anna-Bel Carbonell i Rios
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Educadora

Des d’una perspectiva senzilla, la paraula desigualtat podem associar-la a diferència, varietat. Segons
aquesta associació, no hi ha una visió negativa,
sinó més aviat un positivisme basat en què l’homogeneïtat pot ser bastant avorrida.
Ara agafem la mateixa paraula, i mirem el context en
què la fem servir actualment. No podem negar que
porta una càrrega altament negativa, crítica, i una
capacitat automàtica de fer-nos replantejar determinades actuacions i situacions que fins fa poc temps
veiem potser llunyanes, potser alienes.
Avui la simple pronunciació de la paraula desigualtat d’entrada genera un sentiment d’injustícia,
i fa pensar en un possible desequilibri en el repartiment de recursos, de capacitats, pobresa, l’accés
a l’habitatge i la seva salubritat, els índexs d’educació… i reobre debats sobre qüestions que semblaven oblidades en un període en què l’Estat del
Benestar, ara fallit, semblava abastar-ho tot, i evitava preocupacions.
Així és com arribem a adonar-nos que la justícia
social, les polítiques redistributives o la igualtat efectiva d’oportunitats estan ara mateix presents de
manera constant en l’opinió pública, tot i que no
sempre se’n parla des de l’anàlisi crítica i precisa, sinó
que es fa en funció de qui se n’ompli la boca.
14

La desigualtat no sols l’hem de pensar relacionada
amb una diferent capacitat d’accés als recursos econòmics, sinó que també trobem el seu impacte en
multitud d’escenaris més enllà del mercat de treball
o el capital. És per això que la podem relacionar amb
tot un seguit de desequilibris que fracturen la cohesió i el benestar de les nostres societats.
Tots aquests desequilibris podríem considerar-los
com el camp de cultiu d’un devastador conjunt de
problemàtiques amb les quals, com a societat, convivim diàriament i que van des de la salut física
o mental, les addiccions, l’abandonament escolar,
l’augment de la violència o l’exclusió, la violència
de gènere, el desemparament infantil, els desnonaments, l’atur, la discriminació per diversitat funcional, etc. Fins fa uns anys aquests desequilibris estaven lluny de la nostra vivència quotidiana, sempre
els hi passava als altres i a més no se’n parlava.
Però avui tothom en parla, i molt, en un context de
globalització com és l’actual, on aquestes noves
tensions apareixen en forma i intensitat diversa
en diferents països i societats, generant per tant,
nous espais de desigualtat. És l’aparició d’aquests
nous espais que porta a revisar la definició de
desigualtat, doncs, d’igual manera que la pobresa,
es redefineix i s’adjectiva en funció de la societat en
què es dona, no és el mateix parlar de desigualtat
aquí que en altres països.
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Podem dir, doncs, que la desigualtat social s’esdevé
quan membres de la mateixa comunitat no tenen els
mateixos drets, reconeixement públic o igualtat d’oportunitats a la vida. Ho podem aplicar a petites comunitats i a la comunitat gran que és la humanitat. Per tant,
estem parlant que desigualtat indica diferència o discriminació d’una persona o individu vers un altre donada
la seva posició social, econòmica, religiosa cultural, i a
partir d’aquest concepte cal plantejar-nos quin és el factor determinant de la diferència. És una qüestió personal, de creences, de cultura? O potser per por que ens
prenguin, no arribi, siguin millors....? En la cerca per
contestar aquestes preguntes, acaben esmerçant-se
esforços, idees, ja que sembla que la resposta s’esmuny
de les nostres ments, i ens adonem que malgrat la
inconcreció, apareix un factor cabdal a tenir molt present quan es vetlla perquè no hi hagi desigualtats i,
aquest, és l’educació.
A la nostra societat ningú no qüestiona que l’escolarització està garantida per a tothom, però sí, que hi ha
indicadors que alerten de desigualtats. L’educació ha
servit durant molt de temps d’ascensor social en el nostre país i en qualsevol del món. Caldria preguntar-se,
doncs, perquè en comunitats socials suposadament
avançades com les nostres continuem retallant recursos
destinats a la millora i la innovació educativa. A més,
mal que ens pesi admetre-ho, tots sabem que no té les
mateixes oportunitats educatives un infant que viu en
una família amb pocs recursos o en un barri desafavorit, que les que té un infant de classe mitjana o alta.
Les actuals desigualtats socials i educatives i l’origen
social, van més enllà de qualsevol referència a les capacitats individuals, que és el que realment s’hauria de
treballar i acompanyar a l’escola. És evident que l’educabilitat, no és només la condició individual i biològica
de l’educand, sinó que va molt lligada a les condicions
socials de vida. Parlar d’educabilitat no és parlar, contràriament al que pensa la majoria, de les característiques
singulars de cada infant en termes educatius exclusivament, sinó del seu entorn, i com aquest propicia o no
mitjançant un seguit de condicions favorables l'educació: oportunitats, estímuls, dinàmiques, etc. Educabilitat vol dir construir les condicions necessàries, diferents i diverses si cal, perquè tot infant sigui educable.

El dret a l’educació com a garant de la igualtat d’oportunitats és un dels més explícits de la Convenció dels
Drets dels Infants, denunciant, així, la manca d’equitat
dels sistemes educatius mundials. L’equitat és una condició essencial per compensar els efectes negatius de la
pobresa sobre les condicions d’educabilitat. De l’educació que els infants rebin a les escoles, a dins de la família, en el si de la seva comunitat i context cultural en
depèn en gran mesura el present i el futur dels països.
No en va, l’educació també és un dels Objectius de
Desenvolupament del Mil·lenni.
Si fem una mirada internacional, sobretot dels països
en vies de desenvolupament, veurem que les conseqüències de no donar el valor merescut a l’educació fa
enfrontar-nos amb dades esgarrifoses. Al món encara
hi ha milions d’infants, especialment nenes, que no hi
tenen accés; a més, segons dades d’UNICEF, cada dos
segons –arreu del món– una nena és forçada a casar-se
i això l’aboca a l’abandonament escolar; un de cada
quatre infants viu en un país en situació d’emergència,
sigui pels conflictes armats o pels desastres naturals,
milions d’infants necessiten ajuda urgent per sobreviure
i poder imaginar-se un futur, jugar, continuar amb la
seva educació donat que més de vuit milions d’infants
adolescents i joves no tenen accés a l’educació o a programes de segona oportunitat.
Són moltes les veus que s’alcen per demanar el dret
a l’educació donat que és veritablement –més enllà de
la manca de recursos– la clau de volta per avançar.
És aquell pis de l’ascensor al qual tothom hi hauria de
tenir accés, que hauria de ser de lliure i, si em permeteu
dir-ho, «d’obligat» accés perquè tot infant pugui somiar amb un futur millor. L’educació ens obre les portes
de la ment, del cor, de la creativitat, de l’enginy i la
innovació. I el que és més important, culturalment
i humanament, l’educació ens obre les portes a la llibertat i a una vida digna.
Una coneguda frase de la jove activista i premi Nobel de
la Pau, Malala Yousafzai: «Un mestre, un llibre, un bolígraf pot canviar el món». ❏
annabelcarbonell@gmail.com
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Si la igualtat d’oportun
Míriam
Responsable del departament d
Càritas Diocesana

Segurament a tots ens agradaria viure en una societat
justa on les persones fossin respectades i on existís una
igualtat d’oportunitats real. Per avançar cap a una societat així, ens queden molts reptes per superar.
En primer lloc, haurien de desaparèixer les desigualtats
socioeconòmiques perquè no hi hagués famílies en
situació de vulnerabilitat o exclusió social. Avui dia,
encara hi ha més d’1,6 milions de persones en risc de
pobresa o exclusió social a Catalunya, és a dir, el 22,5%
de la població. Si bé és cert que aquesta xifra s’havia
acostat als dos milions els anys de la duresa més gran de
la crisi, el fet de tenir una cinquena part de la població
en situació de vulnerabilitat segueix sent inacceptable.
I més pel cas dels col·lectius que ho estan passant pitjor:
les llars amb fills dependents en risc de pobresa o exclusió social és del 30,7%. Això deixa en desavantatge
molts nens que es veuen afectats directament per la
situació de vulnerabilitat a casa seva.
De fet, l’estudi de la Fundació Foessa (Foment d’Estudis
Socials i de Sociologia Aplicada) de l’any passat ja ens alertava que la pobresa es transmet de pares a fills, i que vuit
de cada deu nens pobres avui ho serà en el futur.
Els nens que viuen en llars en risc de pobresa o exclusió
social no tenen cobertes, en molts casos, les necessitats
més bàsiques com poden ser l’alimentació o un habitatge
digne. En l’àmbit estatal, Espanya va destinar un 1,3% del
PIB en protecció de les famílies més vulnerables, pràcticament a la cua dels països europeus, que se situen entorn
del 3% (casos de França, Suècia, Regne Unit) o fins i tot
per sobre (Dinamarca, Noruega i Alemanya). En canvi,
Espanya és líder en abandonament prematur dels estudis,
amb el 19% dels joves entre 18 i 24 anys (quan la mitjana
europea és del 10,7%). S’hauria d’invertir en polítiques
que fomentin l’equitat educativa i que situessin els nens
en una situació real d’igualtat d’oportunitats, és a dir,
en polítiques eficaces per evitar la transmissió intergeneracional de la pobresa. Es concreta, per exemple, en què
els nens tinguessin garantits els llibres, el menjador escolar
i les activitats extraescolars. O que aquells amb dificultats
tinguessin un reforç escolar real, així com més suport en
les necessitats de salut mental infantil. I pels més petits,
un major nombre de guarderies i horaris que facilitessin la
conciliació per les famílies que no disposin d’una xarxa
familiar de suport.
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En segon lloc, hauria de desaparèixer la precarietat laboral, és a dir, totes les situacions en què l’ocupació no
sigui ‘decent’ (ocupació productiva que generi un ingrés
just, seguretat i protecció social, bones perspectives de
desenvolupament personal i integració social, llibertat
per expressar opinions, d’organització i participació
en les decisions que afectin la vida del treballador, en la
igualtat d’oportunitats i de tracte per a tots) i en les que
s’està produint una asimetria entre els drets del treballador i el contractant (parcialitat involuntària, temporalitat
de molt curta durada, falsos autònoms, treball sense
contracte, sous molt baixos...). Encara hi ha una taxa
d’atur del 12,5% a Catalunya, amb 476.000 persones
que busquen feina i no la troben. I 382.000 persones
que tenen un treball i continuen per sota del llindar de
la pobresa, perquè tenir un treball no implica, avui dia,
que es pugui sortir de la pobresa. La precarietat laboral
és un fenomen cada vegada més present en totes les
capes de la societat, si bé afecta d’una manera molt
diferent a cadascú en funció de les seves xarxes familiars
i socials de protecció. La suposada ‘recuperació’ de
l’ocupació d’aquest any ha estat en detriment de la seva
qualitat, amb contractes de duració molt curta (pràcticament la meitat dels nous contractes temporals signats a
Catalunya en un any eren d’una durada igual o inferior
a un mes), amb jornades molt reduïdes, i per tant amb
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unitats fos una realitat
iam Feu
ent d’anàlisi social i incidència
sana de Barcelona

sou molt baixos. La intermitència entre tenir un treball
(precari) i situacions d’atur és una transició habitual
i repetitiva per moltes persones desproveïdes d’una trajectòria laboral i d’una carrera professional.

El quart repte a superar està relacionat amb el dret a
un habitatge digne, al que tothom hauria de poder
tenir accés. En l’actualitat, aquest accés s’ha convertit
en una gran dificultat més que en un dret, amb mig
milió de llars en risc de pobresa energètica o amb problemes per pagar les despeses de l’habitatge. Més de
tres mil persones es troben en exclusió extrema d’habitatge a Barcelona, dormint al carrer o en centres residencials i pisos d’entitats socials o en assentaments
informals. La falta d’habitatges de lloguer social (només un 2% del parc total d’habitatges a Catalunya són
de lloguer social) i els preus elevats dels lloguers i,
fins i tot, de les habitacions rellogades, són un obstacle
que impedeix que l’habitatge sigui una llar, un espai
de construcció de la identitat com a persones i com
a famílies. S’haurien de desenvolupar polítiques encaminades a garantir el dret a l’habitatge digne.

Quan aquest deteriorament i insuficiència tenen lloc
en un mercat laboral que hauria de ser central per
garantir la integració social de les persones, aquesta
integració passa a convertir-se en l’extrem oposat,
en una via directa cap a l’exclusió. S’hauria d’invertir
en polítiques que se centrin en els col·lectius que més
sofreixen la situació de precarietat laboral (joves, majors de cinquanta anys, persones amb situació administrativa irregular...).
En tercer lloc, tot el món hauria de tenir cobertes les
necessitats bàsiques mitjançant polítiques d’ingressos
mínims i prestacions socials adequades a les necessitats. Ara, en molts casos, són insuficients en cobertura
(per exemple, només un 27% de les persones aturades reben una prestació per desocupació), en quantia
i amb requisits d’accés difícils de complir. En general,
hi ha una falta de polítiques socials i de prestacions
que assegurin els mínims vitals a les persones que
necessiten una atenció especial. Es comença a tramitar la Renda Garantida de Ciutadania, un pas cap a
aquesta línia.

En cinquè lloc, les persones haurien de tenir dret a una
vellesa digne, i per a això les pensions haurien de ser
d’una quantia adequada al nivell de vida de la societat,
tant per aquelles persones amb una cotització i trajectòria laboral continuada, com per aquelles que tinguessin accés a una pensió no contributiva.

FOTO: ASSUMPTA SENDRA

El sisè repte té relació amb la procedència de les persones, que no hauria de generar diferències en els seus
drets. Per exemple, el fet de ser immigrant o refugiat
o qualsevol altre tipus de condició no hauria de suposar
cap diferència en drets (al treball, a l’educació, a la sanitat, etc.). Que poguessin accedir a la regularització
administrativa de manera més àgil i que no hi hagués
diferències entre els estudis que puguin cursar o no els
seus fills (actualment, només poden accedir a la formació obligatòria), o que el sistema de beques fos més
ampli i enfocat a les persones més vulnerables que ho
necessitin.
Finalment, el sistema fiscal hauria de neutralitzar
les diferències que quedessin, i així no seria necessari
recórrer a la solidaritat familiar i xarxes socials de suport.
No seria necessari perquè viurien en una societat on les
persones poguessin desenvolupar el seu potencial, i on
serien respectades per la seva dignitat, sense casos de
violència, abús ni discriminació. ❏
@caritasbcn
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Acollir la diversitat
M o n t s e r r a t F l o r i a c h i Va l l s
Educadora social

El casal obert Sant Pau de Càritas Mataró, dona lloc al
mosaic divers, lluminós, atrafegat, amb grans tonalitats
de colors, maneres de fer, de sentir... que dibuixen els
infants i adolescents amb les seves famílies que assisteixen cada tarda al casal i l’omplen de vida.
«Sant Pau», com coneix tothom el casal obert, és la
nostra casa gran, aquest espai acollidor i de trobada on
es conviu fraternalment. És un referent i un far enmig
d’un barri complex que es va construir a la dècada dels
anys cinquanta amb l’arribada d’una primera immigració que venia sobretot del sud d’Espanya. Aquesta primera immigració ha donat lloc a la nova realitat del barri
habitat, ara també, per moltes famílies d’origen africà
sobretot del Magreb i Àfrica subsahariana i també
d’Amèrica Llatina. Són famílies vulnerables de cultures
diferents, amb dificultats econòmiques, dificultats idiomàtiques, moltes no alfabetitzades ni tan sols en la seva
llengua, amb dol migratori, estructures familiars complexes, problemes d’habitatge amb ordres de desnonaments, amuntegament... Tot això en un barri construït
sense massa planificació ni ordenació, densament
poblat, amb problemes de construcció als edificis.
Famílies que han marxat de manera valenta dels seus
llocs d’origen per poder trobar millors oportunitats per
a elles, però sobretot pels fills i filles. I malgrat les dificultats, els shocks culturals, religiosos, administratius,
legals, el dol migratori per la pèrdua de xarxa familiar,
desavinences a partir dels rols estipulats per qüestió de
gènere que han d’afrontar, es reafirmen en el seu projecte migratori per la millora d’oportunitats. Millors
oportunitats: «circumstància oportuna, obrar d’acord
amb les oportunitats».
La vida està plena d’oportunitats i cal aprofitar-les.
Cada instant ens regala una oportunitat per fer el que
ens agrada, el que necessitem, per iniciar somnis i per
desprendre’ns d’altres.
El primer article de la Declaració Universal dels Drets
Humans diu: «Tots els éssers humans neixen lliures
i iguals en dignitat i en drets» (ONU, 1948). Que just,
fraternal i igualitari aquest article, però que difícil avui
conjugar la llibertat, i la dignitat amb les circumstàncies
oportunes de les persones.
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Vivim en un món desigual socialment i econòmicament, on la diversitat entesa segons criteris de classe
social, gènere, capacitats físiques i intel·lectuals, lloc
d’origen, creences religioses, opció sexual, difícilment
és un valor. Un món on sovint models d’identitat
s’idolatren. Quan no s’abraça la diversitat, és difícil
trobar oportunitats emocionals, socials, laborals, econòmiques, de formació; circumstància que pot abocar
a un estat permanent de tensió, disgust i abandonament.
En Yassin, la Toñi, la Binta, en Lassana, la Carmen,
la Míriam, en Paco, la Mariama, l’Ilias, la Dylenia, la
Maravillas, en Fofana, la Fatiha, l’Alba, l’Abde... són
una petita part del lluminós i divers mosaic de «Sant
Pau». Tots comparteixen el do més gran que han
rebut, el fet d’existir. Han començat a existir en
moments diferents i determinants. Estan contents de
viure i ho agraeixen malgrat algunes situacions com
va ser aquest inici de vida i les seves circumstàncies
familiars, personals, socials... Per això quan en una
tutoria amb una adolescent arriba un «visto así...»
d’acceptació i reconciliació a la figura del seu pare
a qui no coneix; o quan un noi diu «encara no sé com
he pogut arribar tan amunt...»; o «m’agrado com
sóc, però penso que tinc coses dins meu encara per
descobrir»; o et diu, saps, «t’han explicat? què bonica?» i uns ulls brillants petits i negres diuen «faré castells, d’enxaneta i acotxadora»; o quan el pare de
família et dona una altra vegada l’agraïda encaixada
de mans perquè sent que ell i la seva família estan
més enllà de la situació d'irregularitat administrativa
en què es troben; o amb la parella de pares amb una
discapacitat intel·lectual a qui has ensenyat a obrir
tantes vegades el paraigua per no mullar-se de judicis
de valors negatius davant la criança d’una filla adolescent; o el «te quiero» d’una dona que per violència
masclista ha hagut de marxar amb els fills de l’entorn
maltractador i que ha fet el pas de tancar un capítol
i obrir-ne un altre; i quan dones, mares, el dia 8 de
març van venir a la marxa amb les filles per fer-se visibles i demanar un món més igualitari, sobretot per les
seves filles; et reconeixes, les reconeixes, ens reconeixem com a persones lliures i iguals en dignitat i drets.
Germanes en l’existència, compartint el do més gran
que hem rebut.
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L’acollida és la raó de ser de Càritas, el tret distintiu de
l’entitat i l’eix central de l’actuació. Acollim, escoltem
i acompanyem totes les persones, independentment de
la seva procedència, ètnia, religió i ideologia política.
Més enllà de la Declaració Universal de Drets Humans,
i de la legislació pel que fa a la igualtat oportunitats que
hi ha establerta, el repte d’anar treballant per una transformació social més igualitària passa pel reconeixement
de l’altre. Petita i fructífera llavor que ens pertoca
a tothom anar sembrant.
L’amor és l’essència de Càritas. L’essència de l’ésser és
l’amor. A partir de l’amor es pot arribar al jo més profund
d’una persona per tal que l’altra se senti escoltada
i acompanyada. La persona és digna pel sol fet d’existir,
de ser. La persona, aquesta altra, és el centre sense jutjar
i reconeixent les seves capacitats.

Sense llibertat no hi ha ésser humà. Llibertat per ser
i deixar ser. No tenim potestat sobre l’altre. La llibertat
lliga amb la unicitat, ja que la persona és única. Com
a mestres artesans que som, ens meravella la plasticitat
de les persones i cuidar els tempos que necessita cadascú
per arribar a viure des del que és i des de les seves
circumstàncies per poder abraçar les oportunitats que se
li presenten.
«Sant Pau», el casal obert, aquesta casa gran, diversa
i lluminosa, és un espai d’aprenentatge per viure, conviure i assaborir la bellesa de la relació amb l’altre. Des
d’aquesta mirada acollidora que acompanya i estima, us
convidem que sigueu també mestres artesans per crear
bellesa al vostre voltant, a partir de la relació i del reconeixement de l’altre. ❏
montserrat.floriach@gmail.com
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Vers una transformació social
«Un repte molt important és polititzar la nostra mirada sobre la desigualtat.
Adonar-nos que quan parlem de desigualtat no estem parlant d’altres persones
sinó també de cadascú de nosaltres.»

Rodrigo Prieto
Drouillas
Cofundador i Director de Continguts
de l’Institut Diversitas.
Doctor en Psicologia Social de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Llicenciat en Comunicació Social
per la Universitat de Santiago de Xile.
Professor de la Facultat d'Educació Social
i Treball Social Pere Tarrés, de la Universitat
Ramon Llull i col·laborador de la School of
Social Work and Health Care de la Seinäjoki
University of Applied Sciences (Finlàndia).

La igualtat d’oportunitats és un dret
reconegut tant a la Declaració Universal de Drets Humans com a la Constitució Espanyola, però la realitat no és
així. Per què no es compleix aquest
dret i hi ha tantes desigualtats?
La carta dels DDHH és una declaració
d’intencions, però en la pràctica no sempre
s’acompleixen, ja que hi ha molts interessos
polítics i sobretot econòmics en mantenir
les desigualtats. Acabar amb la desigualtat
suposa inevitablement que alguns sectors
de la societat renunciïn als seus privilegis...
i això, sense dubte, no és fàcil, perquè justament són sectors que tenen molt poder
i no el volen abandonar.
Què és la discriminació?
La discriminació és qualsevol forma d’expressió de rebuig en contra d’una persona
o un grup humà a causa d’alguna de les
20

característiques que els defineixen com a
persones. Les discriminacions més habituals
es donen per qüestions de gènere (contra
les dones), per raça (contra les persones
negres, gitanes, llatines, etc.), per classe
social (contra les persones pobres...),
per orientació sexual (contra les persones
gais o lesbianes...), per religió (contra les
persones musulmanes...), per capacitats
(contra les persones amb discapacitat...),
o per una combinació d’aquests elements.
De fet, des de fa anys que aquestes discriminacions s’analitzen de manera creuada
a través del que s’ha anomenat perspectiva
interseccional, que pretén fer una anàlisi
complexa de la intersecció entre aquestes
variables per veure com afecten les persones de manera concreta en els contexts en
què es mouen, i al mateix temps, quines
estratègies desenvolupen aquestes persones, per enfrontar-s’hi.
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La societat presenta un escenari amb moltes
desigualtats. Quines són les situacions de discriminació més freqüents?
Segurament la discriminació més freqüent és la que
es dona per qüestions de gènere, bàsicament perquè
es fonamenta en una qüestió que és present fa segles
a totes les societats i que s’ha mantingut i transformat al llarg del temps, el patriarcat.
Per descomptat que s’ha avançat molt en aquest
tema, però encara estem lluny de superar-ho. La
recent vaga internacional de les dones del 8 de març
és una prova molt eloqüent d’això.
Aquesta realitat demana un canvi social per fer
una transformació social i ser capaços de desmuntar estereotips i rols que s’atribueixen per
oferir igualtat d’oportunitats. Com es pot gestionar?
La transformació social és un dels grans temes de les
ciències socials, ja que involucra a tots els sectors de la
societat, des de les organitzacions polítiques, passant
per les econòmiques, les educatives, les religioses, les
legislatives, les socials, les esportives, els mitjans de
comunicació, fins a la ciutadania en genera i a cada persona en particular. Dins d’aquest gran objectiu, la superació dels estereotips és només una petita peça.
Com poder superar-los?
Des de la psicologia social s’han treballat diverses
teories, però jo diria que la més eficaç és la del contacte intergrupal, que inclou el coneixement mutu,
la barreja, l’escolta, la creació de vincles...
Des de l’Institut Diversitas, com a cofundador
i director de continguts, què oferiu?
Treballar en contra de les discriminacions de tot tipus
és justament uns dels fonaments de la nostra tasca
i per aconseguir-ho, realitzem diverses accions de
sensibilització, formació, assessorament, recerca aplicada i processos comunitaris.
En resum, desenvolupem diversos tipus d’accions
adreçades a diferents destinataris en funció de les
seves necessitats i prioritats. En aquesta línia, treballem molt en col·laboració amb administracions
locals, entitats socials i ciutadania en general.
Quines accions socials prioritzeu?
El que més hem fet d’ençà que vam començar fa quatre anys són accions de sensibilització en diversos
formats: tallers, cursos, intervencions al carrer, campanyes amb centres escolars, espais de diàleg, vídeos,
etc. I pel que fa als temes, ens hem concentrat molt

en la diversitat cultural i la de gènere, però cada vegada més anem incorporant altres diversitats, com la
religiosa, la funcional o la generacional i intentem treballar-les des de la perspectiva interseccional.
L’educació en tots els àmbits, no només a l’escola, és un factor clau i necessari per contribuir cap
una igualtat?
Per descomptat que l’educació és una peça clau en la
lluita contra la desigualtat.
Com fer-ho?
Doncs, incorporant en tots els espais educatius formals i no formals, de lleure, (infantil, primària, secundària, superior, educació d’adults, etc.) continguts
que abordin la qüestió de la desigualtat amb una
perspectiva crítica, que promogui la reflexió i la implicació directa de totes les persones, en la mesura de
les seves possibilitats i del lloc que ocupa a la societat.
Quins són els objectius de l’assignatura optativa
«Gènere i Inclusió Social» que imparteixes a la
Facultat de Treball Social i Educació Social Pere
Tarrés?
Bàsicament transmetre als alumnes els conceptes bàsics de la perspectiva de gènere perquè siguin capaços
d’utilitzar-los en la seva futura tasca com a professionals de l’educació social i el treball social. Dit d’una
altra manera, que es posin les ulleres del gènere i vegin
com aquesta variable està sempre present en les problemàtiques que ens afecten en el dia a dia.
La inclusió és un repte necessari per oferir la
igualtat d’oportunitats. Quins altres reptes proposes per afavorir aquesta igualtat d’oportunitats per a qualsevol persona?
Jo diria que un repte molt important és polititzar la
nostra mirada sobre la desigualtat. Adonar-nos que
quan parlem de desigualtat no estem parlant d’altres
persones (els pobres, els discriminats, etc.) sinó també
de cadascú de nosaltres, ja que la desigualtat existeix
perquè tots i totes, d’una manera o d’una altra, permetem que així sigui.
I ho fem de diverses maneres, a través dels nostres
hàbits de consum, o de les nostres relacions socials
o dels partits polítics als quals donem suport.
A partir d’aquí crec que val la pena reflexionar críticament sobre la responsabilitat que tenim en el manteniment de la desigualtat i –per descomptat– prendre
les mesures que calgui, per eliminar-la. ❏
Assumpta Sendra i Mestre
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Espai dedicat a aspectes plurals que contribueixen a la reflexió,
des del creixement humà, l’educació i la medicina

Ecologia emocional
i presa de decisions
Maria Mercè Conangla
Presidenta Fundació Àmbit Ecologia Emocional
@EcoEmocional

RESUM:
De què ens serveix la raó si està desconnectada de les emocions, dels valors i de les experiències vitals?
Alhora que eduquem pel bon exercici de la raó, cal desenvolupar capacitats que ens permetin gestionar
ecològicament les nostres emocions, i promoure valors personals sòlids que ens capacitin per al diàleg, la
tolerància, la pau i la recerca de solucions creatives als reptes vitals als quals hem de donar resposta.
L’Ecologia Emocional (Soler & Conangla, 2003) presenta un model ecosistèmic i integral, de gestió emocional i ètica, amb una metodologia i eines útils per viure en tot tipus de paisatges i climes emocionals
des de l’autonomia, el goig i la solidaritat. Proposem treballar el model d’ésser humà CAPA: una persona
Creativa – Amorosa – Pacífica – Autònoma, i des d’aquí poder prendre decisions en la línia de ser part de
la solució, en lloc de formar part del problema.

ELS REPTES
«És la pau interior de cada ésser vivent
la que crea la base per a la pau universal.»
Lama Gangchen
Societat líquida, relacions gasoses, territoris incerts,
canvis constants i ràpids; ritmes veloços, noves tecnologies i formes de comunicació; globalització, diversitat, uniformitat, lluites de poder, violència, terrorisme;
envelliment i allargament de l’esperança de vida, diferències accentuades en l’accés i el gaudi dels recursos;
crisis de treball i energètica, pobresa, sobresaturació
d’informació, molts reptes nous que generen un caos
emocional que necessita ser gestionat –por, ansietat,
tristesa, desesperança, soledat, patiment– i requereix
millors respostes.
Per poder abordar positivament i donar la millor resposta a cadascun dels reptes, és clau disposar d’un
ampli repertori de recursos d’autogestió emocional.
La convivència amb persones amb visions del món,
valors i objectius diferents i l’aparició d’escenaris que
22

ni podem imaginar, fan necessari activar noves capacitats i competències i ser capaços de sincronitzar
ment i emoció per realitzar accions més intel·ligents
i emocionalment ecològiques. Això voldrà dir prendre
decisions més ètiques i emocionalment sostenibles,
que ens equilibrin tant individualment com col·lectivament, i ens permetin aproximar-nos a aquest món
nou, millor i més just que tant desitgem.

EL MODEL ECOLOGIA EMOCIONAL
«Tota l’energia que no dirigim a crear esdevé
energia destructiva.» Erich Fromm
L’Ecologia Emocional1 ofereix un plantejament, creatiu i transformador de gestió emocional aplicable a la
gestió individual de les emocions i també a la millora
de tot tipus d’ecosistemes: familiar, educatiu, salut,
organitzacions. Proposem fomentar un model de
persona èticament i emocionalment ecològica,
que assumeixi la responsabilitat de la seva vida i triï ser
part de la solució i no del problema. Un ésser cons-
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cient que és únic i que, alhora, forma part d’un Tot
i que el com gestiona el seu món emocional pot generar un impacte equilibrant o desequilibrant tant en si
mateix, com en els altres i en el món. Aquesta és la
primera decisió: Cap a quins valors orientem la nostra
energia emocional? Creativitat o destructivitat?

Un estel CAPA: la persona
en el centre del model
El model CAPA de persona Creativa, Amorosa
(o Afectiva), Pacífica (Proactiva) i Autònoma l’hem
desenvolupat àmpliament en diferents llibres2.
El representem en forma d’estel amb dos eixos i quatre àrees que, si aconseguim desplegar sincrònicament, donaran com a resultat una persona més lliure
i responsable, compromesa amb si mateixa, amb els
altres i amb la millora del món. Una persona CAPA
lliure de toxicitat emocional, profundament coherent,
forta i valenta i, sobretot, capaç d’estimar i de viure en
els territoris incerts d’aquesta nova era.

CREATIVA: Davant el dilema de creativitat i destructivitat, escull la primera opció.
AMOROSA: Tria l’amor com a màxima força creadora, conscient que és l’energia que ens pot salvar.
PACÍFICA: Afronta els problemes sense agredir ni
lesionar els altres ni a si mateixa. Genera solucions
pacífiques davant els conflictes.
AUTÒNOMA: Construeix el seu projecte de vida
i sempre està en procés de millora.
Aquest model no funciona si no es desplega sincrònicament, treballant al mateix temps tots els eixos. Per
exemple, penseu quin tipus de persona seria algú amb
elevats nivells de creativitat però sense una actitud
amorosa davant la vida, o bé algú molt pacífic però
sense autonomia personal. L’equilibri en el PEA
(Pensament – Emoció – Acció) i el «Tamboret de tres
potes» (Jo – els altres – el món) són claus per assolir la
coherència i la sostenibilitat emocional.

EMOCIONS I VALORS
EN LA PRESA DE DECISIONS:
La gestió de les possibilitats
Un relat oriental explica que un home cavalcava en un
cavall totalment desbocat.
Quan algú li preguntà cap on anava ell respongué:
– Pregunteu-li al cavall!
Cada elecció important que fem a la vida suposa desprendre’ns d’altres possibilitats i consolida una realitat
duent-nos a un escenari de vida diferent. Per això ens
pot costar optar. Tal vegada vivim en la creença que
«ho podem tenir tot». Per això, el fet de triar i desprendre’ns –ni que sigui d’altres opcions– ens pot connectar amb el sofriment. Serà en aquests casos on,
més que mai, cal disposar de bones eines de gestió
emocional i ètica per no anar pel camí més fàcil i no
incórrer en la incoherència que, en desalinear el nostre
eix PEA, ens portaria al desequilibri i al malestar emocional.
Les emocions ens aporten energia per a l’acció i, si ens
permetem sentir-les, també ens informen de quins
camins són millors per fer camí. Els valors orienten el
sentit de la nostra conducta. Així, una persona que dis23
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posa d’un «plus» d’energia generada per l’enuig, tant
pot utilitzar-la per reparar una injustícia com per fer
mal a algú. L’emoció és la mateixa, la conducta no. Per
això, des del model Ecologia Emocional donem molta
atenció a la responsabilitat personal i a la consciència de l’impacte que cadascuna de les nostres accions
tenen en l’ecosistema del qual formem part.
Hi ha un seguit de preguntes que exploren les àrees
del model (Territoris – Energia – Clima –Vincles –
Sentit) i que ens poden ajudar a discernir millor si les
decisions que prenem són ètiques i emocionalment
ecològiques:
3 Àrea ecosistèmica (sentit): En quins valors recolzo
la meva decisió? (per exemple: generositat o egoisme?)
3 Com a conseqüència de la meva decisió, creixeré
com a persona –el meu territori interior es farà
més gran– o bé restaré més tancat?

3 El clima emocional global millorarà amb la meva
aportació o bé esdevindrà més tòxic?

3 Com afectarà la meva decisió en els meus vincles
i relacions amb els altres?

Per poder prendre decisions adaptatives cal que ho
fem des d’energies emocionals com la calma, la serenor i la tranquil·litat. Des d’aquest estat emocional,
el nostre pensament troba la claredat necessària com
per valorar les diferents opcions i detectar aquella que
està millor alineada amb els valors personals. És des
de la serenor que podem sentir quin dels camins que
tenim al davant ens dona major coherència i, també,
mesurar l’impacte que la decisió que prenguem
tindrà. Només així serà una decisió responsable, ètica
i emocionalment ecològica. ❏

FOTO: ROCÍO MUÑOZ

3 Quina energia emocional em mou a triar el que
trio? Em mou una font d’energia neta, sostenible

o bé una energia emocional contaminada d’origen? Ho faig des de l’amor o des de l’obligació
o imposició?

Referències

1. Model creat per Soler&Conangla el 2003, es defineix etimològicament com a Coneixement de la nostra casa emocional
(ECO=OIKOS=CASA; LOGOS= CONEIXEMENT). És l’art de la sostenibilitat emocional. Es tracta de dirigir la nostra energia creativa
i amorosa sincrònicament en tres focus: a la millora d’un mateix, de la qualitat de les nostres relacions i una major i millor cura
del món en el qual co-participem.
2. Jaume Soler i Maria Mercè Conangla. Llibres La Ecologia Emocional, Ámame para que me pueda ir (Editorial Amat, 2006)
i El cansament moral (Angle, 2015).
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Convivència i valors
Llarela Berríos
Doctora en Pedagogia

La importància de l’educació en valors segueix sent un dels reptes més importants de la
nostra societat. Els valors es relacionen de manera directa amb la convivència. Quan reflexionem sobre la nostra vida i el món que ens envolta, apreciem que la vida de l’ésser humà
consisteix en interactuar tant amb el medi com en les persones que conviuen en ell.
Des d’una perspectiva filosòfica podem dir que l’essència humana es construeix a través del
conjunt de relacions interpersonals que ha sostingut durant la vida, així com també el tipus
de relació que s’estableix amb els altres determina, en certa forma, la nostra personalitat
i manera d’actuar.
Si les relacions han sigut positives –i amb això s’entén que hagin satisfet les nostres necessitats psicològiques i socials, tals com la pertinença, auto-estima, acceptació, respecte, afecte, entre altres–, la persona estarà en condicions d’assimilar els valors i normes socials i es
transformarà, a judici dels experts, en una «força convivencial (tolerància, respecte)». O pel
contrari, si aquesta encara no té cobertes les necessitats psico-socials, es convertirà en una
«força disgregadora (ruptura, distorsió) de la convivència».
Per tant, convivim amb «forces convivencials» i «forces disgregadores». Degut a aquest
motiu, l’educació en valors té rellevància ja que gràcies a ella es pot avançar com a societat.
Hem de considerar que els valors són les directrius de la vida i determinen l’estil que cada
persona escull viure.
Certament, els valors es posen en pràctica en la interacció amb els demés. Les relacions
interpersonals que es fonamenten en el respecte, la tolerància i el diàleg, inclouen afecte
vers l’altre. No és possible educar en valors si no existeix un vincle afectiu. Aquests no es
transmeten sense una relació entre les persones, per això la comunicació és summament
important; en la mesura en què sabem dialogar i escoltar l’altre podrem sentir empatia, element decisiu de la convivència.
Una altra bona estratègia per ajudar la convivència des de l’àmbit dels valors es realitzar treballs de tipus col·laboratiu. El fet de realitzar activitats en grup és una excel·lent oportunitat
per establir relacions amb les demés persones. El treball en equip comporta dialogar, prendre decisions, assumir responsabilitats i arribar a acords que beneficiïn tots els integrants.
És per això que una convivència basada en el respecte, l’afecte, l’empatia, és essencial per
aconseguir una vida satisfactòria. Quan les persones són capaces de deixar de banda
l’egoisme, comencen a sentir afecte i interès cap els demés i, amb això, estan motivades
socialment i poden treballar en col·laboració amb altres persones.
Habitualment els fracassos en les relacions humanes es converteixen en un problema de
tipus psicològic, i és aquí on es basa la importància d’aprendre a conviure en harmonia amb
el món i amb la societat que ens envolta. És en aquest punt on hem d’aprendre una pedagogia inclusiva: el jo i els demés per convertir-lo en nosaltres. ❏
Publicat RE digital en castellà www.revistare.com
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Ben-ser: nou horitzó per a la salut
Remedios Ortiz
Metge de família

En l’article anterior parlàvem dels termes ‘ben-estar’
i ‘felicitat’ (o ‘ben-ser’) com dues maneres diferents d’entendre la salut. El doctor Jordi Gol i Gurina va referir-se a
aquests termes l’any 1979 en una conferència sobre «El
ben-estar, la joia i la salut: acotacions al plaer des de fora
del tema», publicat a la revista Qüestions de vida cristiana, número 96 titulada «Els homes davant el plaer».
Comporten nocions diferents sobre el que és saludable,
i condueixen per això a dues maneres molt distants
d’assumir la vida i exercir el quefer mèdic. La importància
d’aquestes aportacions mereix una consideració acurada
i detallada.

Desmuntant el terme «ben-estar»
És de tots coneguda la definició de salut proposada per
l’Organització Mundial de Salut: «Salut és un estat de
complet benestar físic, mental i social, i no merament
l’absència de malaltia i feblesa». Respecte a aquesta
definició, el doctor Gol desemmascara una concepció
discutible de salut i per tant del quefer sanitari.
Accepta que «alliberar el malalt de la seva malaltia
i donar-li benestar sembla un bon programa», si bé (…)
«hi ha raons que desqualifiquen el terme ‘benestar’ com
a indicador de salut, ja que el concepte de salut és massa
complex per expressar-ho amb un sol paràmetre.»
Segueix posant en evidència els equívocs que conté
el terme ‘ben-estar’. És cert que (…) «La salut, en condicions especialment favorables, comporta benestar,
i també ho és que un dels objectius de l’assistència mèdica és obtenir el benestar del malalt fins on sigui possible.
Però és igualment cert que assumir la responsabilitat del
propi comportament, o sigui de la pròpia vida i de la pròpia mort, molt sovint no donen cap ben-estar, encara
que sigui indiscutiblement el camí de la salut.» A més,
continua destacant que «El benestar social de vegades
significa sobretot infantilisme, insensibilitat, dependència, falta de crítica i de responsabilitat. (…) Pot evocar
tant o més el ‘contents i enganyats’ que una veritable
qualitat de vida o un projecte de salut.»
També posa en dubte la validesa d’un benestar ideal
«Perquè aquest benestar equival a un estat sense problemes: els problemes no resolts solen generar malestar.»
26

En la seva opinió: «La salut, més que un estat sense problemes, suggereix la capacitat per resoldre problemes i el
fet d’anar-los resolent amb independència del benestar
o del malestar circumstancialment presents.» La salut
com a monopoli dels professionals, que porta a assumir
un parternalisme i evita tota responsabilitat i informació
desagradable al malalt, condueix a «espoliar el malalt de
la seva vida i de la seva pròpia mort. (…) Es tracta d’un
subtil atemptat a la dignitat de la persona.»

Proposta d’un nou terme: Ben-ser
Davant els significats de passivitat, manipulació, dependència o superficialitat, entre uns altres, que pot amagar
el terme ‘ben-estar’, el doctor Gol proposa el concepte
de ‘ben-ser‘.
Aquesta paraula fa referència a «vida satisfactòria que
beneficia a qui la viu, i precisament vivint-la sempre com
un procés de realització personal i social. Vida en la qual
es gaudeix del benestar i també de la superació del
malestar, sigui eliminant-ho, sigui assumint-ho. Manera
de viure on la satisfacció no comença quan acaben els
problemes, sinó molt abans, just en el moment en què
aquests són encarats positivament».
«El ben-ser és compatible amb tot tipus de malestars,
mentre el nucli de la personalitat no estigui afectat:
per exemple, malgrat un dolor físic o un contratemps
social, es pot continuar sent personalment feliç,
o almenys gaudir d’un estat d’ànim satisfactori.»
«El ben-ser equivaldria a l’harmonia personal amb un
mateix i amb els altres, a l’establiment d’una relació positiva amb la realitat, tant amb la realitat que ens envolta
com amb la qual es descobreix a l’interior propi. Relació
positiva no vol dir relació passiva, relació resignada ni tan
sols relació amistosa. Vol dir més aviat relació no basada
en el ressentiment ni en la frustració, sinó que des d’una
perspectiva realista sigui constructiva, que faci créixer,
que provoqui respostes madures i creatives, personalitzades. Que estimuli a modificar la realitat i almenys o al
mateix temps a modificar l’actitud davant la realitat.
I que tot això es visqui com una satisfacció.» ❏
Publicat RE digital en castellà
www.revistare.com
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SOPAR HORA EUROPEA

organitzat per
Àmbit Maria Corral
15 de febrer del 2018

Ponents: Albert Sáez i Casas. Professor de la Facultat de Comunicació i Relacions
Internacionals Blanquerna-URL
Leticia Soberón Mainero. Psicòloga. Cofundadora del Innovation Center for Collaborative
Intelligence
Francesc Torralba i Roselló. Director de la Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull
Moderador: Jaume Aymar i Ragolta. Director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana

Sopar homenatge a Joan Viñas i Bona (1918-2002), director de l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral
(1980-1999), en motiu del centenari del seu naixement.
Record especial a Francesc Viñas i Rexach (1955-2017) promotor juntament amb Alfred Rubio dels Sopars
Hora Europea.

El sentit ètic de la comunicació
És abismal el canvi realitzat en els mitjans de comunicació.
Des del pregoner que cridava al carrer comunicant les noticies o els comunicats que es penjaven als ajuntaments
o a les esglésies, fins l’ús d’un ampli recorregut de novetats
tècniques: notícies de premsa escrita, la radio, la televisió,
etc. i ara les xarxes socials. Tots influeixen en l’opinió ja sigui
en positiu o en negatiu. Els medis clàssics han sofert èpoques de censura de tipus institucional, per motius polítics,
religiosos i militars entre altres, en què el comunicador es
deu a l’amo del mitjà –públic o privat– que té els seus controls més o menys decisoris, per respondre segons la ideologia que hi ha al darrere.
Amb els Col·legis de Periodistes han aparegut els codis
d’ètica professional que són profundament útils per respondre a la veracitat de les noticies o pensament dels qui
redacten els articles d’opinió. Potser el sector radiofònic i el
de les tertúlies són més incontrolables. Cal constatar que
aquest gènere comunicatiu és un potent reflex de la diversitat d’opinions sobre un determinat tema. Aquests són
tractats pels anomenats «experts». És impossible ser expert
en tot.
És sorprenent la manipulació de notícies científiques del
món farmacèutic, de la cosmètica o de la perfumeria que
a vegades creen falses expectatives i es fan circular pensant
en beneficis econòmics. Moltes notícies de l’àmbit econòmic van dirigides a un sector concret per aparentar un estat
de comptes irreal. O bé, notícies falses sobre guerres a fi
d’afeblir l’enemic. El mateix podem dir del món de l’art, del
teatre, de la música i del cinema prou subjectives. Tal vegada si les notícies tenen autor o autors, es pot replicar, estarhi en desacord o fins i tot recórrer a la justícia.

En els últims anys ha sorgit el fenomen de la comunicació
a través de les xarxes socials amb diferents plataformes
digitals (Facebook, Youtube, WhastAspp, WeChat, Skype,
Linkedin, Twitter, Instagram, etc.) on hi predomina l’anonimat i qualsevol ciutadà hi té accés. Des d’aquestes xarxes
es pot escriure, presentar imatges, etc. que reforcen
o inventen interessos personals o de grup, on una notícia
o un comentari poden ser erronis i fàcilment passen de
l’emissor al receptor i des d’aquest a altres, tot això amb
facilitat i rapidesa i amb manca d’objectivitat. De l’anonimat és propi la irresponsabilitat. També s’utilitzen els pseudònims i textos manipulats. És obvi que es tracta d’una vertadera deformació de la veritat que pot tenir greus conseqüències. Veiem alguns casos: la manipulació dels temes
religiosos cristians per no parlar dels que van dirigits al desprestigi dels eclesiàstics, grups religiosos o la mateixa jerarquia, i el mateix passa amb altres confessions. Un estudi
recent finançat per diferents grups de màrqueting ha comprovat que en el cas de l’elecció del president Trump i la
seva contrincant Clinton moltes de les notícies eren falses.
També s’ha comprovat en el cas del «Brexit» que el fet de
romandre a la Unió Europea o sortir-ne, eren manipulades
especialment a través de les xarxes socials. Utilitzar-les és
una forma eficaç perquè les opinions no es contrasten
abans de publicar-les, i a més es compta amb la força de la
immediatesa. Amb temps es pot esbrinar la procedència
de les mentides, però ja queden penjades per sempre a la
xarxa i de poc serveix desmentir-les.
És necessari reclamar un sentit comú indispensable que
sigui vertaderament ètic per qualsevol tipus de comunicació. El respecte i l’honor vers els demés és fonamental,
i també és de justícia. ❏
Josep M. Forcada i Casanovas
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El moderador del Sopar, Jaume
Aymar, recordà el comunicador
Joan Viñas, qui treballà molt per a la
infància i per a la gent gran. Es va
fer molt famós per la popular Campanya Benèfica de Ràdio Nacional,
juntament amb el senyor Dalmau,
dedicada a la infància. Va ser el pioner del Moviment Vida Creixent, un
apostolat de la gent gran. Home de
ràdio, locutor i rapsode, i també
home de televisió. «Va ser d’aquelles
persones que fan que passin coses.»
El doctor Alfred Rubio li va demanar
ser director de l’Àmbit Maria Corral,
i ho fou durant gairebé vint anys,
des de l’any 1980 fins el 1999.
«En Joan era un mestre de la paraula, de la locució, del relat i de la
improvisació.» A més, va escriure
articles i el llibre La radio por dentro.
També va recordar en Paco Viñas,
dedicat al món de la comunicació
eclesial a Bogotà i el primer director
de Ràdio Estel. Casat amb Fina Casas
i pare de dues filles, la Maria i la

Karen. Col·laborà en els orígens de
l’Àmbit, en la promoció dels Sopars
Hora Europea i altres projectes. Era
un admirador del seu pare i autor del
llibre Joan Viñas Bona. El goig de
viure. «En Joan i en Paco eren dos
comunicadors que espontàniament
vivien l’ethos de la comunicació.»
Per iniciar el tema del Sopar i presentar els ponents, el moderador va dir
que: «Els mitjans de comunicació
ajuden a fer desaparèixer la frontera
entre la realitat i la ficció». Leticia
Soberón expressà que considerava
Joan Viñas el seu primer mestre de la
comunicació, ja que la vivia com una
vocació. I recordà en Francesc, que
considerava també com un altre
mestre que ella admirava perquè
d’alguna manera havia seguit els
seus passos professionals. Va parlar
sobre la comunicació globalitzada
i els seus valors prioritaris: «Tots
volem que hi hagi ètica de la comunicació. Això no és gens fàcil perquè
l’ètica és un desafiament quotidià.
La principal característica de la
comunicació és la híperconnexió
transmèdia. El món sencer està connectat tot el dia i a través de molts
medis, llenguatges i suports, de tal
manera que podem dir que ens
envaeix la comunicació». Un valor
aportat és que hi ha accés ampli a la
informació, a més d’un valor artístic.
Però ressaltà que hi ha un valor

Intervencio
́ d'Albert Sa
́ez. A la seva esquerra Jaume Aymar
i Francesc Torralba.
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necessari, que és el silenci. Una altra
característica de la comunicació és
que està fraccionada per illes comunicatives: edat, temàtica, llengua,
ideologies i creences: «Les xarxes
socials ens atrauen perquè ens
donen la sensació que pertanyem a
algun grup». El valor necessari és
entendre que hi ha altres tribus i, per
ser-ne connector i aconseguir enllaçar aquestes illes, cal respecte. I l’última característica és que és participativa ja que tothom pot compartir
coses que altres veuen. Aquesta
massiva participació fa que creixi la
responsabilitat. Per tant, el valor que
es necessita, a part d’una exigència
de rigor, és una responsabilitat
social. Finalment, davant d’aquest
panorama de valors i desvalors, cal
aplicar la pedagogia del silenci i del
pensament, i una pedagogia de la
conversa.
Albert Sáez comentà que Joan
Viñas va ser el seu primer jefe: «La
primera feina que vaig tenir va ser
gràcies a ell. Desprès a la vida has
tingut uns altres jefes i professors,
però quan penso en el senyor Viñas
la paraula que em ve al cap és mestre, que és a qui intentes imitar.» Ara
encara hi ha tres coses que faig imitant-lo: una és llegir les esqueles de
La Vanguardia a primera hora del
matí. La segona és guardar les cartes
que reps i la còpia de les que envies.

Intervencio
́ de Leticia Sobero
́n. A la seva dreta Josep M.
Forcada, Fina Casas i Karen Vin
̃as

FOTOS: MARGARITA AMIGÓ

El dijous 15 de febrer l’Àmbit Maria
Corral va organitzar el 228 Sopar
Hora Europea amb el tema «El sentit
ètic de la comunicació». Va ser un
homenatge a Joan Viñas i Bona,
amb motiu del centenari del seu naixement, i al seu fill Francesc Viñas
i Rexach, promotor juntament amb
Alfred Rubio, dels Sopars Hora
Europea.
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Sobre el tema del Sopar ressaltà que:
«El món de la comunicació, tal com
l’entenem, és una revolució ja que
als mitjans de comunicació els ha
sortit competidors, les xarxes socials
tecnològiques. Aquesta és una realitat que està canviant el paradigma
de la comunicació, la manera com
circulen les notícies, les idees, la
influencia, la publicitat...». Estem
vivint un canvi i l’element substancial
és l’apoderament del públic. Tenim
molt més poder a les xarxes socials
del que ja teníem als mitjans. A més,
en el món de la comunicació ja no
podem parlar en tercera persona,
ja que algunes de les coses que passen són la nostra responsabilitat: «La
suma de les nostres responsabilitats
individuals». Un altre element és
veure que la comunicació és sobretot la conversa que requereix una

certa pedagogia i una certa predisposició dels que hi participen. Parlà
del concepte de multituds intel·ligents: «A les xarxes la decisió individual de cadascú és la que acaba
conformant la decisió del conjunt,
per tant hi ha intel·ligència a la
suma. És a dir, si abordem la nostra
participació des d’aquesta ètica de
la responsabilitat, la multitud pot ser
més intel·ligent.» Va acabar comentant que les xarxes et permeten
estudiar els comportaments i no les
opinions i afirmà que necessitem
pedagogia i ètica de la complexitat,
resoldre els problemes dins de la
seva complexitat.
Francesc Torralba va focalitzar
la seva reflexió en l’ètica i en la veritat en els processos comunicatius, ja
que aquí hi ha el fonament de la credibilitat. Si no s’aposta per la veritat
i la credibilitat es perdrà la confiança
del públic. «Hem d’evitar aquella
lectura maniquea que consisteix
a veure només a les xarxes la mesquinesa humana, la insensatesa,
l’absurditat... sinó que hi ha clarobscurs.» Va subratllar la qüestió de la
veritat: «El que hi ha de comú en els

codis d’ètica és el principi de veracitat, vol dir que esperem que l’emissor digui la veritat. A vegades,
el principal còmplice en la mentida
és el receptor que no vol saber la
veritat». Aclarí què vol dir ‘dir la veritat’. Quan demanem la veritat volem
que ens diguin allò que ha estat,
però dir el que ha passat és molt
complex. Anomenà tres posicions: la
posició escèptica, tots els relats són
igualment legítims, ja que ningú sap
realment què va passar. L’actitud
ingènuament optimista que s’oblida
de les perspectives i de la complexitat. Però, la bona mirada és la perspectivista, ja que expliquem allò des
de la perspectiva on érem. Això
porta a diferents conclusions: no ens
podem fiar d’una única font, a més,
s’han d’evitar els extrems. Afirmà
que: «La xarxa ha permès la democratització del servei. És essencial la
brúixola perquè hi hagi la possibilitat
d’orientar-se i no perdre’s en aquest
oceà, i discernir, saber quines fonts
són més pures i quines estan contaminades. Això permet un accés al
saber que abans estava vetat».
També va parlar sobre la postveritat:
«És un eufemisme de mentida que

FOTO: MARGARITA AMIGÓ

Aquí hi ha una idea de conversa, ell
guardava les converses que tenia. La
tercera cosa que intento imitar és
que mai trobava que res fos impossible. Aquesta idea té a veure amb
l’esperança, ja que la gent que
pensa que les coses es poden fer és
gent esperançadora.
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ens resulta inacceptable i per això encara preferim una
paraula més dolça d’escoltar. La paraula ‘post’ vol dir allò
que ve després, i què ve després de la veritat? Si no ve la
veritat ve la mentida. La postveritat significa que aquella
noticia no té com a principi bàsic dir la veritat sinó suscitar
una emoció, però el que interessa menys és dir la veritat».
La directora de l’Àmbit, Assumpta Sendra, va fer un brindis
de gratitud per la vida del senyor Joan Viñas i d’en Francesc,
pel seu esperit entusiasta i l’empremta que van deixar a
l’Àmbit i que, malgrat ells avui no hi són, el seu record ens
anima a continuar. Durant el col·loqui, la participació dels
assistents va permetre, encara més, poder aprofundir sobre
el sentit ètic de la comunicació. Agustí Viñas va fer referència
al seu pare Joan i al seu germà Paco ressaltant que el significat d’estimar en la vida és fer actes d’estimació. Estava agraït
al seu pare que va acceptar sense pensar-s’ho ser director de
l’Àmbit. I Fina Casas, esposa d’en Paco, va donar les gràcies
a l’Àmbit per l’organització del Sopar, als ponents i als assistents. I va tenir un especial record per l’Alfred, en Paco, l’avi
Joan i l’àvia Annita. El president de l’Àmbit, Josep M.
Forcada, tancà el sopar dedicant unes paraules a cada ponent sobre el tema tractat i també unes paraules d’agraïment
i reconeixement envers en Joan Viñas i en Francesc. ❏
Àmbit Maria Corral
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Aquest teixit de fulles diverses mostra una
harmonia que fa possible que s’aguantin
unes amb les altres. Totes tenen un espai.
Si ens imaginem que una ventada les pot
moure, certament serà difícil reconstruir
aquesta imatge.
Crec que moltes persones viuen les
conseqüències d’una forta «ventada vital»
en què s’ensorren projectes, treballs, formes
de subsistir... que fa trontollar l’estabilitat
que tenien. Hi ha tantes causes de
desestabilització! Això fa que tot canviï
en la vida, per exemple: del benestar
a la pobresa o, fins tot, a la indigència,
de l’estabilitat emocional a unes doloroses
vivències en les relacions humanes,
o aquells daltabaixos que provenen d’una
guerra que destrueix vides i causa ferides
humanes i psíquiques, o tantes portes que
es tanquen per causes ètniques o socials
que sovint la ciutadania quan les detecta
es mostra indiferent. Però, sortosament,
la solidaritat fa que es puguin recompondre
vides, sentiments, llars, economia... encara
que, possiblement, el bonic teixit de fulles
ja sigui diferent.
Josep M. Forcada

