
BENESTAR I SALUT

El dia 3 de desembre de 1997, la Junta de l’ACS va convocar un grup d’experts
que havien col·laborat en algun dels informes fets des dels anys 70 sobre l’es-
tructura de la societat catalana. El motiu d’aquella reunió científica va ser
identificar quins havien estat els canvis més significatius a la societat catalana
en els últims vint anys, però a més el grup de participants va fer un seguit de
reflexions sobre els dilemes del futur més immediat. Dos grans reptes van ser
identificats, i tots dos estaven estretament relacionats amb el benestar social.
D’una banda, «els problemes d’integració social derivats de múltiples factors
però especialment de les dificultats de generar ocupació i de la immigració
creixent provenint del fins fa poc anomenat tercer món», i d’altra, els «canvis a la
institució de la família que, units a l’envelliment de la població, la precaritza-
ció del treball i a l’atur estructural poden augmentar els riscos de pobresa si
no hi ha una voluntat política clara per combatre-la».127

Deu anys més tard, hem vist com el problema de l’atur estructural ha es-
tat reduït de manera considerable mercès al creixement econòmic i d’ocupa-
ció viscut en aquest període. La resta de reptes, però, són encara vigents i el
risc de pobresa, en general, i les desigualtats socials no han millorat gaire sig-
nificativament. Catalunya continua estant capdavantera entre les nacions
d’Europa occidental pel que fa a les desigualtats socials, al risc de pobresa que
pateixen les llars i a la poca inversió pública en política social.

Les dades macroeconòmiques han experimentat un creixement inin-
terromput des de mitjan anys noranta. L’ocupació ha continuat creixent 
i la renda disponible de les llars també, la qual cosa ha afavorit una reduc-
ció en la proporció de la riquesa nacional que ha estat destinada per les 
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127. Cites literals extretes de l’informe elaborat en aquella ocasió sota el títol L’estructura social catalana
1977-1997.
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administracions públiques a atendre les necessitats de les llars sense recur-
sos. No obstant això, el risc general de pobresa relativa no ha tingut canvis
significatius i l’eficàcia de les transferències públiques per a treure de la po-
bresa les llars pobres ha minvat, segurament com a resultat del fet que ara
aquestes llars tenen una intensitat de pobresa tal que les transferències 
públiques, si les perceben, no son suficients per saltar el llindar de la pobre-
sa. Les llars on viuen persones majors de 60 anys han estat les grans per-
dedores d’aquest creixement, tret d’aquelles persones jubilades que viuen
amb els fills o d’altres adults joves, si aquests estan ocupats en el mercat la-
boral. El canvi en el procediment per actualitzar les pensions que va ser
aprovat amb la Llei de reforma de les pensions de 1987, sembla ser el respon-
sable principal d’aquesta marginació dels jubilats del creixement econòmic
del país.128

A l’altre extrem del cicle vital, els menors d’edat i els joves tenen també
problemes importants, sobretot si pertanyen a les classes socials menys aco-
modades. Malgrat que el risc de pobresa infantil ha baixat una mica, les ele-
vades xifres de fracàs escolar son un avís de les dificultats que en els propers 
10 anys tindran molts d’aquests menors per inserir-se en un mercat de treball
que cada cop més discrimina l’accés a una ocupació, i la seva remuneració i es-
tabilitat, en funció de les credencials educatives dels treballadors, com ho sa-
ben molt bé els joves actuals que ja pateixen aquesta discriminació. Els joves
d’avui dia, a més, han estat les víctimes més danyades per l’evolució recent del
mercat immobiliari que els ha dificultat molt l’accés a un habitatge i la seva
capacitat d’emancipació de la llar paterna. 

Malgrat que la reducció de les desigualtats socials és un afer sobre el qual
tenen incidència molts àmbits de l’actuació pública, en aquest apartat de l’A-
nuari dedicat a la salut i el benestar social ens hem centrat només en la políti-
ca sanitària i de serveis socials; cal, doncs, dir uns mots sobre quina és la rela-
ció entre aquests dos àmbits i les desigualtats. Pel que fa a la salut, cal remarcar
que la seva interacció amb les desigualtats socials és bidireccional. La salut pre-
cària és causa de mobilitat social descendent i, fins i tot, d’exclusió social. Bona
part de les persones sense sostre que viuen al carrer són malalts mentals que,
fruit de les polítiques de desinstitucionalització psiquiàtrica, han restat des-
emparats. Moltes de les persones en situació de pobresa o d’aïllament social
ho són a causa de malalties sofertes per elles mateixes o pels seus familiars més
propers, que els impedeixen dur a terme una vida normal i desenvolupar una
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128. Aquestes afirmacions són el resultat de diferents treballs fets per l’autor a partir de les microdades
del Panel de Hogares de la Unión Europea, 1994-2001.
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activitat laboral prou productiva. A la vegada, la distribució de l’estat de salut,
així com la genealogia de moltes malalties, segueixen pautes d’estratificació
social, de manera que són les classes socials menys afavorides les que més risc
tenen de patir malalties i incapacitats per a desenvolupar les activitats més bà-
siques de la vida ordinària.

Pel que fa als serveis socials, la seva raó de ser primordial ha estat actuar
com l’última xarxa de seguretat en la caiguda cap a l’exclusió social. El seu ca-
ràcter assistencial respon precisament a aquesta raó de ser, malgrat que cada
cop es més clar que l’assistencialisme és una estratègia menys eficaç per lluitar
contra l’exclusió que la prestació de serveis universals. D’aquí que tantes es-
perances estiguin dipositades en la recentment aprovada Llei de serveis socials
de la Generalitat de Catalunya que, en els seus principis inspiradors, reconeix
el dret universal als serveis socials. Però caldrà veure el desenvolupament fu-
tur d’aquesta llei en aspectes tan crucials com la definició de la cartera de ser-
veis, la dotació pressupostària i les prioritats assumides pel que fa a les neces-
sitats socials. Una aposta preventiva eficaç de debò hauria de prioritzar les
intervencions primerenques, des del moment de l’embaràs de les mares fins a
l’edat de l’adolescència, sense que això hagi de significar abandonar les neces-
sitats dels adults actuals. L’any 2006 ha estat objecte de dues innovacions le-
gislatives més que poden tenir un efecte important a l’estructura de riscos de
l’exclusió social. Per part del Govern central, el Ministeri de Treball i Afers So-
cials ha iniciat el programa d’atenció a les persones dependents, i el Govern de
la Generalitat s’afegeix amb una altra novetat recent del govern tripartit, la
Llei de barris aprovada l’any 2004, a la qual aquest any 2006 s’ha afegit el Pro-
grama de salut als barris de Catalunya. La importància que té l’entorn social
on viuen les persones en el seu risc d’exclusió social és a bastament documen-
tat per la recerca empírica i és una bona notícia que el govern pensi aquest
problema en termes d’intervenció integral en els barris. El risc, però, rau en
què la inversió en reformes urbanístiques acabi per marginar els necessaris re-
cursos per millorar el capital humà i social dels barris més degradats social-
ment. 

La millora del benestar social requereix una coordinació de diferents 
àmbits de les actuacions públiques i de la societat civil que afecten les polí-
tiques de rendes, d’ensenyament, salut, habitatge i serveis socials, entre 
d’altres. En aquest apartat de benestar social i salut, els treballs de Carme 
Borrell et al. i de José Adelantado ens informen sobre les accions dutes a 
terme aquest darrer any a l’àmbit de la salut pública i dels serveis socials, a la
vegada que fan una anàlisi de quines són algunes de les necessitats i mancan-
ces més punyents en tots dos sectors de la política social. A tots ells vull
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agrair la seva disposició a col·laborar en aquest informe. El lector, o lectora,
però, no hauria d’oblidar que una visió acurada del benestar social a Cata-
lunya requereix el complement de lectures sobre les actuacions i necessitats
als àmbits educatiu, laboral i d’habitatge, així com en l’àmbit de les transfe-
rències de renda a les famílies.

Sebastià Sarasa Urdiola
Professor Sociologia UPF
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