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Vulnerabilitat



LA VULNERABIL ITAT

A què fa referència aquest terme
en el context social?

QUÈ ÉS



La vulnerabilitat, per tant, 

és un concepte dinàmic, vinculat a les 
probabilitats d’accedir als béns serveis o 
activitats que afecten el benestar,

LA VULNERABILITAT FA REFERÈNCIA...

és a dir, a les estructures d’oportunitats i de drets ciutadans. 

D’una banda, a la preparació d’una persona, 
família, comunitat o territori de fer front a 
situacions adverses tenint en compte els 
mitjans amb els que compta.

I, de l’altra, al risc i al grau d’exposició 
a aquestes situacions d’adversitat.  



 ENTRE AQUESTS FACTORS HI HA:

Es tracta d’un concepte dinàmic perquè

hi entren en joc diversos factors que 
dificulten o impedeixen a una persona o 
col·lectiu mantenir o millorar el seu benestar

FACTORS PERSONALS

com per exemple una 
discapacitat o malaltia  

FACTORS FAMILIARS I RELACIONALS

com la inexistència d’una 
xarxa de suport

FACTORS 
SOCIOECONÒMICS

com una situació general 
de recessió econòmica

FACTORS POLÍTICS, ADMINISTRATIUS 
I DE PROTECCIÓ SOCIAL
com lleis que poden dificultar l'accés 
a la justícia, a prestacions socials, 
habitatge, educació, sanitats, etc.



La combinació de tots aquests factors, 
en gran part externs, situen cada 
persona en una posició més o menys 
favorable pel que fa a l’accés a les 
oportunitats i la justícia social. 

Així doncs, 

una persona o col·lectiu no és vulnerable com a tal,

sino que

una persona o col·lectiu es pot trobar en una situació 
de major o menor vulnerabilitat en funció de diversos 
elements estructurals que descriuen les dinàmiques 
socials, culturals i econòmiques de la societat. 



Aquestes situacions de vulnerabilitat poden ser molt 
diverses, degut, en part, a les transformacions socials que 
hem experimentat en els darrers anys, com per exemple:  

PRECARITZACIÓ DEL MERCAT DE TREBALL

DIVERSIFICACIÓ DELS MODELS FAMILIARS

REDUCCIÓ DE L’ESTAT DEL BENESTAR I MERCANTILITZACIÓ DE SERVEIS

GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA

ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ

AUGMENT I REDIRECCIONAMENT DELS FLUXOS MIGRATORIS

INDIVIDUALITZACIÓ DE LES RELACIONS I PÈRDUA D’ESPAIS COMUNITARIS

ETC. 



En resum,

quan ens referim o tractem amb persones o col·lectius en 
situació de vulnerabilitat hem de diferenciar la persona de 
la situació, i recordar que són els elements estructurals de 

la pròpia societat els que estan a l’arrel d’aquestes 
situacions de desavantatge. 



DE LA  VULNERABIL ITAT

Quina és la vinculació
entre aquests dos termes?

A L'EXCLUSIÓ 
SOCIAL



Les persones podem transitar per tres nivells d’inclusió 
social en diferents moments de la vida: 

INCLUSIÓ

VULNERABILITAT

EXCLUSIÓ

 

Caracteritzada per una situació relativament estable, 
amb accés a renda i mercat de treball i unes relacions 
socials i de suport sòlides. 

 

 

Caracteritzada per situacions de precarietat, en l’àmbit 
de la feina, la renda, la salut i les relacions socials i 
familiars. 

 

 

Caracteritzada per la dificultat manifesta de 
participació social en un o diversos àmbits 
fonamentals: dificultats en la inserció laboral, renda 
insuficient, mala salut i poc accés a recursos sanitaris, 
inexistència d’una xarxa de relacions socials i 
familiars, etc.  

ZONA D'INCLUSIÓ SOCIAL

 

ZONA DE VULNERABILITAT

ZONA D'EXCLUSIÓ SOCIAL 



Les persones en situació de vulnerabilitat poden fàcilment 
acabar en situacions d’exclusió social, perquè el seu entorn 

familiar-relacional, socioeconòmic o polític-administratiu 
pateix alguna feblesa. 

 
Com a societat, hem de vetllar per acompanyar-les  

i per facilitar els seus processos d’inclusió. 



CONTRA LA  
VULNERABIL ITAT,

Per què és essencial
la capacitat de resiliència?

RESILIÈNCIA



La resiliència és la capacitat 
d’adaptació i superació de les 
adversitats,
és a dir, de respondre a situacions de desavantatge, 
adverses o difícils implementant estratègies a 
partir de recursos propis i de l’entorn.  

Es tracta d'una capacitat essencial en les persones i 
les comunitats, per fer front a un entorn canviant i, al 
mateix temps, aprendre de l’experiència. 



Reforçar la capacitat de 
resiliència és un pas primordial 
per contrarestar la vulnerabilitat,
per facilitar que les persones que es trobin en 
situacions vulnerables puguin reaccionar 
positivament malgrat les dificultats i sortir-ne 
reforçades.

Oferir acompanyament, orientació i formació a les 
persones en situació de vulnerabilitat per millorar 
les seves oportunitats laborals és una de les vies 
per augmentar aquesta capacitat de resiliència. 



nextdiversitat.org

Aquestes actuacions estan subvencionades pel Departament dʼEmpresa i Treball i es financen amb càrrec als fons procedents del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència –finançat per la Unió Europea-Next Generation EU

FINANÇAT PER:

https://www.nextdiversitat.org/

