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Resum: S’exposa la realitat social actual a Catalunya, amb 
les dificultats per trobar habitatge i feina digna per fer front 
a les despeses bàsiques. S’evidencia que la taxa de risc 
de pobresa castiga sobretot els infants. Es fan propostes 
per trencar aquest cercle de pobresa i de desigualtats crei-
xents, com ara reforçar les xarxes de suport de proximitat. 
És aquí quan els valors que defensa el tercer sector social 
tenen molt a veure amb els que defensen les biblioteques 
públiques. Es reforça la idea de dur a terme un treball coor-
dinat i en xarxa de biblioteques amb entitats socials, educa-
tives i veïnals, entre d’altres, per avançar cap a una societat 
més inclusiva.
Paraules clau: Catalunya, pobresa, desigualtat, tercer 
sector social, biblioteca pública.

Tercer sector social y biblioteca 
pública: compartiendo valores por la 
igualdad y la inclusión
Resumen: Se expone la realidad actual en Cataluña, con las dificultades 
para encontrar vivienda y trabajo digno para afrontar gastos básicos. Se 
hace evidente que la tasa de riesgo de pobreza castiga sobre todo a la 
infancia. Se realizan propuestas para romper este círculo de pobreza y 
de desigualdad creciente, como por ejemplo reforzar las redes de so-
porte de proximidad. Es aquí cuando los valores que defiende el tercer 
sector social tienen mucha relación con los que defienden las bibliotecas 
públicas. Se refuerza la idea de llevar a cabo un trabajo coordinado entre 
bibliotecas y entidades sociales, educativas y de vecinos, entre otras, 
para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.
Palabras clave: Cataluña, pobreza, desigualdad, tercer sector social, 
biblioteca pública. 
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The Third Sector and public 
libraries: sharing values
that promote equality
and inclusion
Abstract: The article addresses the current reality of 
Catalonia, where people are hard pressed to find housing, 
get a decent job and make ends meet. The poverty risk 
rate particularly impacts children. Proposals are made to 
break this cycle of poverty and increasing inequality, for 
example by reinforcing local support networks. This is 
where the values advocated by the Third Sector converge 
closely with those defended by public libraries. The idea 
of coordinated networking between libraries and social 
organisations, schools and neighbours’ associations, 
among others, in order to move towards a more inclusive 
society, is reinforced.
Keywords: Catalonia, poverty, inequality, Third Sector, 
public libraries.
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Introducció 
La crisi no s’ha superat, no per a tothom. Al-
menys per a una part de la població els efectes 
de la crisi encara són palpables en el seu dia a 
dia: dificultats greus per accedir a un habitatge 
digne i assequible, per tenir una feina amb un 
sou també digne i per fer front a les despeses 
bàsiques (menjar, roba, electricitat, etcètera). 
No, la crisi no s’ha superat. No, les desigualtats 
no s’han reduït, tot el contrari, i el futur, si fem 
cas de les previsions de nombrosos economis-
tes, tampoc és gaire esperançador. Quan en-
cara ens estem recuperant com a societat de 
l’última crisi de 2008, tot apunta que estem a 
les portes d’una de nova d’àmbit mundial. Els 
articles de premsa, tant nacionals com inter-
nacionals, cada cop ho reflecteixen més i els 
mateixos responsables del Banc Central Eu-
ropeu ja reconeixen que és “una certesa” que 
una nova crisi arribarà, tot i que encara no se 
sap ni com, ni quan ni per què.

Que la recuperació no ha arribat a tota la ciuta-
dania és una qüestió objectiva. La pobresa es 
fa crònica com constaten les últimes dades de 
l’Enquesta de Condicions de Vida de l’Idescat. 
La taxa de risc de pobresa se situa en el 20 %, 
un augment de vuit dècimes més respecte a 
l’any 2016, i castiga sobretot els infants; de fet, 
la taxa en els menors de 16 anys és del 28,5 %, 
un 4,5 % més en comparació amb el 2016, un 
percentatge similar a les xifres de quan estàvem 
en plena crisi econòmica i que ens hauria de fer 
reflexionar a tots plegats, com a societat. El pro-
blema és que la pobresa no només es fa crònica 
sinó que es feminitza. Segons la composició de 
la llar, el risc de pobresa més elevat és per a 
les famílies monoparentals, amb un 35,3 %. Si 
tenim en compte que, a Catalunya, el 80 % de 
les llars monoparentals estan encapçalades per 
una dona que afronta tota sola la criança dels 
infants, el cercle de la pobresa queda ben clar: 
dones empobrides, fills i filles empobrides.

1. La triple
discriminació
Ser dona implica ser més vulnerable davant 
la pobresa i l’exclusió. Ser dona i estar sola al 
capdavant de la família augmenta aquest risc, 
però ser dona, estar sola al capdavant de la 
família i tenir una sèrie de dificultats afegides 
per aquesta situació personal multiplica encara 
més aquest risc de vulnerabilitat. 

Taula 1. Taxa de risc de pobresa a Catalunya després de les 
transferències socials 2013-2017, segons composició de la 
llar.1

Unitats: Tant per cent.

Taula 2. Nuclis monoparentals per gènere a Catalunya (2017).2 

Unitats: Milers de llars.

2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL 19,8 20,9 19,0 19,2 20,0

Llars sense fills
independents 14,5 14,3 12,5 14,9 15,6

Unipersonal 21,6 23,4 19,7 24,7 27,6

Amb dos adults sense fills 
dependents 14,1 14,7 11,4 14,1 11,8

Altres llars sense fills 
dependents 10,8 7,5 9,6 9,3 13,0

Llars amb fills dependents 24,8 27,0 25,1 23,0 24,2

Un adult amb un o més 
fills dependents 43,3 42,8 34,1 40,4 35,3

Dos adults amb un o més fills 
dependents 24,1 25,6 23,4 20,1 22,3

Altres llars amb fills depen-
dents 22,8 27,0 27,4 26,9 26,8

Pares 
valor

Pares %
sobre el total

Mares 
valor

Mares % 
sobre el total Total

2017 68,2 19,1 289,7 80,9 357,9

2016 74,6 19,9 299,8 80,1 374,5

2015 69,7 19,8 282,6 80,2 352,3

2014 64,6 19,2 271,5 80,8 336,1
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1. Isabel Torras, Andrés Lorenzo, Monoparentalitat femenina i pobresa: gènere, soledat i conciliació, l’arrel del problema [en línia]. Bar-
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2. Isabel Torras i Andrés Lorenzo, op. cit., p. 14.
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Ho confirma el dossier dels Debats Catalunya 
Social, Monoparentalitat femenina i pobresa, 
publicat per la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya i que ratifica el missatge que des de 
fa temps alerten des de les entitats socials: la 
pobresa no només afecta més les dones sinó 
que hi ha una relació directa entre l’empobri-
ment i el gènere. 

L’estudi apunta que els principals problemes 
que tenen les llars monoparentals femenines 
són les dificultats per accedir a un habitatge 
digne i assequible, la conciliació de la vida la-
boral i familiar i la soledat emocional. Si hi po-
sem xifres, la realitat que descriuen els núme-
ros és molt més dura. 

Una de cada dues famílies monoparentals 
té problemes amb l’habitatge, és a dir, estan 
exposades a desnonaments, impagaments o 
deutes hipotecaris. Sovint aquest tipus de fa-
mílies accedeixen a habitatges poc adequats; 
no poden fer front al pagament dels serveis bà-
sics, entre els quals les factures energètiques 
(pobresa energètica); viuen rellogades en una 
habitació compartint forçosament amb altres 
persones que la majoria de vegades no són 
familiars i canvien amb freqüència de domicili. 
Tot això té un impacte directe en el benestar 
físic i emocional de tota la família que es tradu-
eix en canvi d’entorn, canvi d’escola i pèrdua 
de referents sanitaris, socials i comunitaris, en-
tre d’altres. Les causes radiquen sobretot en 
els preus desorbitats dels lloguers, la pèrdua 
d’ingressos de les llars i la manca d’un parc 
d’habitatge social. La situació a Catalunya és 
d’emergència habitacional perquè aquest parc 
és del 2 % quan hauria de ser del 15 %, el 
mínim necessari per garantir la cohesió social 
previst per al 2030. Les entitats socials gesti-
onen 1.800 habitatges socials, però calculen 
que en necessiten 800 més de manera urgent 
per donar resposta a les persones en risc d’ex-
clusió social que estan atenent. 

1.1. Ni feina digna, ni xarxa 
de suport 

La feina és un factor clau en la inclusió social i 
l’autonomia de les persones, però per a les 
llars monoparentals femenines és gairebé una 
utopia. El mercat laboral els ofereix poques 
possibilitats de conciliar la vida laboral i fa-
miliar, i sovint es veuen obligades a treballar 
en feines que no coincideixin amb els hora-
ris escolars, sobretot en el sector de la neteja i 
la cura de les persones. El 52 % de les dones 
monoparentals estan desocupades o treballen 
en l’economia submergida i d’aquestes gai-
rebé el 70 % fa més d’un any que no tenen 
feina, 15 punts més que la resta de dones. 
A més, una de cada cinc manifesta que tre-
balla sense contracte, de manera precària 
i inestable, amb la desprotecció que això 
implica. Sense una nòmina, no es cotitza a 
la Seguretat Social i, sense cotitzar, no es 
té dret a beneficis socials, entre els quals la 
prestació d’atur.

Entre 1 i
2 anys

Entre 6 me-
sos i 1any

Menys de
6 mesos

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Més de
2 anys

Figura 1. Temps d’atur en dones al capdavant de les llars 
monoparentals.3 

A més de les poques oportunitats de trobar 
feina, a les dones que tenen cura dels fills 
en solitari se’ls presenta una altra dificul-
tat: la manca d’una xarxa de suport afectiu. 
L’informe de la Taula del Tercer Sector revela 
que la depressió i l’ansietat són els principals 
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Com fer front aleshores a la 
cronificació de la pobresa? Com 
trencar el cercle de la pobresa i 
les desigualtats creixents? Cal 
desenvolupar amb urgència 
polítiques que abordin aquest 
fenomen de manera integral, 
transversal, i que estiguin 
coordinades amb les entitats 
socials que atenen les persones 
i que incloguin la perspectiva 
de gènere.

trastorns de salut mental diagnosticats en les 
famílies monoparentals. Ningú més que elles 
senten la pressió d’oferir el millor per als seus 
fills i filles, malgrat els obstacles que han de 
superar. Són mares que sovint tenen els ser-
veis socials i les entitats socials com a princi-
pal i únic referent i suport.

2. Visió polièdrica 

Com fer front aleshores a la cronificació de la 
pobresa? Com trencar el cercle de la pobresa 
i les desigualtats creixents? Cal desenvolupar 
amb urgència polítiques que abordin aquest 
fenomen de manera integral, transversal, i que 
estiguin coordinades amb les entitats socials 
que atenen les persones i que incloguin la 
perspectiva de gènere. Mesures que responen 
a aquesta demanda clara de tenir en compte la 
totalitat de la persona-família i totes les seves 
esferes (treball, habitatge, salut, salut mental, 
educació, conciliació, suports econòmics, so-
cials, emocionals, etcètera); que facin més èm-
fasi en la prevenció i que s’allunyin de la mirada 
assistencial perquè les persones no volen cari-
tat, les persones volen disposar d’oportunitats 
que les apoderin i que els permetin superar 
aquesta situació de vulnerabilitat per evitar que 
sigui permanent. I també és imprescindible que 

eines de lluita contra la pobresa i l’exclusió, que 
ja existeixen, funcionin a ple rendiment com és 
la renda garantida de ciutadania, l’avenç social 
més important dels últims anys. El repte és que 
aquest any s’aprovi el reglament de la renda 
garantida i que s’estableixin els mecanismes 
de coordinació necessaris amb la Generalitat 
i els governs locals per desplegar aquest dret 
social en la seva totalitat. Drets socials per ga-
rantir una igualtat d’oportunitats real i efectiva.

3.  Noves oportunitats 
des de la proximitat
i el territori 
Tal com dèiem, tots sabem que important que 
és treballar tot el que afecta les persones, ate-
nent les qüestions que condicionen les seves 
vides i les oportunitats de desenvolupament. I 
amb això ens referim tant a les respostes en-
caminades a donar cobertura a les necessitats 
bàsiques que tenen i a pensar en mecanismes i 
solucions que dignifiquin l’accés a aquesta co-
bertura, com també a les altres qüestions, al-
gunes possiblement més intangibles, referides, 
tal com apuntàvem més amunt, a la xarxa de 
suport, informal i formal, que les persones tenen 
per sentir-se acompanyades, valorades i accep-
tades en els seus entorns i que puguin funcionar.

Massa vegades les respostes a les problemà-
tiques socials s’han pensat des de la fragmen-
tació i només des de l’àmbit social, obviant 
o ignorant la responsabilitat d’altres àmbits, 
sectors i agents socials. L’exclusió social s’ha 
d’entendre des de la seva complexitat i mul-
tidimensionalitat. És a dir, tant des de l’escas-
setat de recursos com des dels processos 
d’empobriment que impedeixen el ple desen-
volupament de les persones en els seus en-
torns de socialització i creixement, així com en 
relació amb els seus projectes vitals, anhels i 
necessitats. Hem de partir de la base que les 
polítiques públiques en matèria social han de 
donar resposta mitjançant actuacions integrals 
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i transversals, des de totes les òptiques i com-
petències, a la globalitat dels problemes soci-
als en els àmbits econòmic, laboral, educatiu, 
social, cultural, comunitari i sanitari. 

L’avenç cap a societats més inclusives està es-
tretament vinculat a la capacitat de generar actu-
acions —entre administracions, agents socials, 
culturals i comunitaris— des de la governança 
relacional, basada en la corresponsabilitat i la 
col·laboració i en la capacitat de convertir les 
complementarietats en complicitats i compromi-
sos. Per tant, una manera de treballar les capa-
citacions, l’autonomia, l’autoestima, així com 
el sentiment de pertinença a la comunitat, el 
desenvolupament de vinculació social i la cons-
trucció de projectes vitals. Ens referim, doncs, 
a una forma de govern en la qual la coherència 
de l’acció pública —pel que fa a la definició de 
problemes, el disseny i la seva execució— s’arti-
cula i es coordina a diferents nivells amb diversos 
actors públics, socials i comunitaris per definir un 
espai comú de corresponsabilitat i legitimitat per 
abordar les realitats i els problemes socials més 
punyents. Això, fet de manera que aquesta acció 
transmeti actituds i valors de solidaritat, justícia 
social, equitat, igualtat i compromís democràtic. 

Els valors dels quals parla i que defensa la Tau-
la del Tercer Sector Social tenen molt a veure 
amb aquestes consideracions que hem anat 
presentant i alhora amb allò que postulen i de-

fensen altres sectors, com ara el cultural i el de 
la biblioteca pública.

La majoria de vegades tot això implica un tre-
ball des de la proximitat i les distàncies curtes. 
Malgrat que els reptes s’han de plantejar glo-
balment, no hem d’oblidar que els seus efectes 
es concreten en clau local. En espais i històries 
particulars. En pobles, barris i ciutats. I tot això 
es concreta en una gran diversitat de respostes 
i accions del conjunt d’agents, recursos i ser-
veis comunitaris, culturals, educatius i socials, 
bàsicament a partir de tres enfocaments:

— Creant activitat humana, cultural i social per 
desenvolupar al màxim les persones, les 
seves oportunitats i experiències d’èxit i sa-
tisfacció personal i social amb l’objectiu de 
dignificar la persona i la seva pròpia percep-
ció, valoració i autoestima.

— Promovent i treballant l’apoderament i l’ac-
tivació de capacitats perquè les persones i 
els col·lectius se sentin subjectes i protago-
nistes de les seves pròpies trajectòries d’in-
clusió, projectes de vida, potenciant senti-
ments de pertinença a la comunitat.

— Fent visible i enfortint la cultura de proximitat 
i la seva dimensió social i inclusiva a par-
tir de projectes, programes, equipaments i 
xarxes com a eina clau de construcció de 
valors, de transformació i cohesió social i de 
generació de vincles socials i comunitaris.

Sens dubte és a partir d’experiències i bones 
pràctiques, moltes vegades d’àmbit local i des 
d’una òptica de proximitat, quan es produeixen 
veritables accions transformadores per a les 
persones, grups i col·lectius d’una comunitat. 
Aquí, en aquest marc i de manera específica, 
situaríem les biblioteques públiques i la tasca 
que desenvolupen als seus barris i territoris. La 
biblioteca pública és un espai de socialització 
i proximitat, des d’on es contribueix a fer co-
munitats més justes i solidàries, una ciutadania 
més formada i més informada, indispensable 
per a una societat justa, equitativa, apoderada i 
democràtica i, per tant, amb una clara vocació 
social, inclusiva i comunitària.

La biblioteca pública és 
un espai de socialització 
i proximitat, des d’on es 
contribueix a fer comunitats 
més justes i solidàries, una 
ciutadania més formada i més 
informada, indispensable per 
a una societat justa, equitativa, 
apoderada i democràtica i, per 
tant, amb una clara vocació 
social, inclusiva i comunitària.
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I és en aquesta força i convicció de les possibi-
litats i potencialitats que tenen aquests equipa-
ments públics, en el seu treball diari i en la seva 
forta presència en la comunitat, que s’ha de fer 
valdre el treball coordinat i en xarxa que mol-
tes biblioteques públiques i entitats socials —a 
banda d’escoles i altres equipaments— duen 
a terme plegats per assolir millor, i de manera 
més sòlida, els reptes que es plantegen de for-
ma conjunta. A mesura que es duen a terme 
aquestes interseccions comunitàries s’estan 
generant noves possibilitats i s’evidencien que 
moltes de les característiques, valors i virtuts 
de l’àmbit de la biblioteca pública són alhora 
del tercer sector social. 

Aquest treball col·laboratiu, de compromís i 
corresponsabilitat social és el que ha de per-
metre, entre altres coses, acompanyar, crear 
espais de protecció, seguretat i escalf, brindar 
oportunitats vitals, de desenvolupament per-
sonal i d’aprenentatge i apoderar les perso-
nes en situació de vulnerabilitat. En definitiva, 
un treball des de la prevenció, la dignitat i la 
normalització amb la màxima de trencar el 
cercle de la pobresa, l’exclusió i les desigual-
tats socials.

Aquests valors configuren l’aposta agosarada 
que suposa el treball des de la proximitat i en 
el territori: un dels valors més importants del 
tercer sector social i de la biblioteca pública. 
Aquests, creiem, també signifiquen el com-
promís social de treballar en xarxa amb altres 
equipaments, recursos i serveis, altres sabers i 
competències. Són nous espais de confluència 
i expertesa compartida per créixer plegats, anar 
més enllà i, per tant, arribar encara més lluny.
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