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En la societat actual, ningú no queda exempt del 
risc d’exclusió i tothom pot acabar sense sostre. Pot
semblar un advertiment, però és una de les moltes
conclusions científiques de l’autora d’aquest llibre.
Pobresa, inclusió, exclusió, integració, marginació...
Són mots per dir la mateixa cosa amb diferents sig-
nificants. En el fons, però, persones que pateixen i
persones que miren com pateixen altres persones.
Infants, dones, avis, joves, immigrants, vídues, des-
nonats, aturats, solitaris... Una llista cada vegada més
gran en una societat cada vegada més benestant.
La paradoxa pot ser la mirada, perquè mirar-se un
mateix hauria de ser, també, mirar els altres. I més
enllà de la ciència, la condició humana és sovint gene-
rosa, sovint miserable.

8

Exclusió social
Anna Jolonch i Anglada

E
xc

lu
si

ó
 s

o
c
ia

l

Col·lecció
Observatori dels Valors

Coordinació
Càtedra LideratgeS
i Governança Democràtica
(ESADE)

Titular de la Càtedra
Jordi Pujol

Directors de la col·lecció
Natàlia Cantó
Àngel Castiñeira

Autora

Anna Jolonch i Anglada
Doctora en Ciències de l'Educació
per la Universitat de París VIII. 
Responsable del servei d'estudis 
de Càritas Diocesana de Barcelona.

Títols apareguts
Joves i valors
Identitat i diversitat
Participació ciutadana
Qualitat humana

Mitjans de comunicació
Treball i valors
Família i valors
Exclusió social

L’Observatori dels Valors 
és una iniciativa de la Fundació Lluís
Carulla i la Càtedra LideratgeS i Gover-
nança Democràtica d’ESADE (URL) 
que té com a finalitats bàsiques fer 
un diagnòstic de la situació present a
Catalunya pel que fa als valors (quins són
els valors dominants, què està passant
amb els valors, quina avaluació en fem);
detectar els punts crítics de desacord o
controvèrsia en relació amb determinats
temes que posen en joc valors i pràcti-
ques; parar atenció als valors emergents i
al seu impacte en la societat, i contribuir a
fer una proposta de valors en alguns dels
diversos àmbits de l’esfera pública cata-
lana, així com apuntar o recomanar línies
d’acció per arribar-hi.

L’Observatori dels Valors
intenta aprofitar els diversos estudis 
parcials o globals que periòdicament
apareixen en el nostre context sobre
àmbits relacionats amb temàtiques valo-
ratives amb la finalitat d’oferir una certa
mirada global i integradora que ajudi no
tan sols a la comprensió de la nostra 
realitat, sinó també a millorar-la.

L’Observatori dels Valors
presentarà anualment quatre informes
diferents relacionats amb temes clau 
del present. Durant el 2008 l’Observatori 
publicarà els informes corresponents als
següents temes: mitjans de comunicació,
treball, família i exclusió social.

És intenció de l’Observatori dels Valors
difondre aquests treballs entre aquelles
institucions, entitats, associacions o
actors socials dedicats específicament 
al treball en valors i a la millora de les 
pràctiques ciutadanes.
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