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LES TRANSFORMACIONS 

SOCIALS I LA DESIGUALTAT 



HISTÒRIA DE LA DESIGUALTAT SOCIAL

● Les desigualtats de cada societat són resultat de la història 
d'altres desigualtats del passat.

● La història de la humanitat és la de la cooperació i submissió de 
grups humans per aconseguir el control de la "naturalesa " (el 
planeta). 

● L'evolució dels humans com a espècie ha estat marcada per la 
competitivitat (individualisme) i la solidaritat entre membres 
d'un mateix grup. 

● L'existència de desigualtat i el repartiment dels recursos 
escassos genera el conflicte per l'accés a ells.

● L'estratificació social descriu als grups socials en raó de l'accés 
als recursos.

● La revolució neolítica i la vida sedentària d'explotació d'un 
territori marca una inflexió: 
○  de les societats recol·lectores i caçadores (integrades a la natura) 
○  a la societat agrícola i ramadera (dominació de la naturalesa). 



SISTEMES D’ESTRATIFICACIÓ SOCIAL 
EN LA HISTÒRIA (I)

Evolució dels modes de producció segons Marx. 
http://www.nocierreslosojos.com/karl-marx-conflicto-clases/

http://www.nocierreslosojos.com/karl-marx-conflicto-clases/


SISTEMES D’ESTRATIFICACIÓ SOCIAL 
EN LA HISTÒRIA (II)

Característiques bàsiques dels sistemes 
d’estratificació:

1. Grau de tancament o apertura en les divisions de 
l’estructura social (normes i valors de les divisions).

2. Mètode per a ubicar a les persones en estatus i classe 
(adscripció i assoliment en el sistema).

3. Mètode de legitimació: mètode que justifica o explica 
l'existència de desigualtat.

4. Forma predominant de desigualtat (tipus de 
desigualtat).

5. Nivell comparat de desigualtat en cada sistema.



LA LEGITIMACIÓ DE LA DESIGUALTAT

Què garanteix la pau social en el marc d’un sistema 
regit per desigualtats?: Mètodes de legitimació i 
força física.

Mètodes de legitimació:

● Tradició i costum.
● Ideologia.
● Creences religioses: promeses de recompensa (variant 

d’ideologia).
● Mètodes de justificació legal (aparell jurídic administratiu vs. 

coercitiu). Les lleis com sistema de legitimació de la 
desigualtat.



TIPUS DE DESIGUALTATS 
(HISTÒRIQUES)

1. Honor, estatus o prestigi.

2. Desigualtats d’influència econòmica i material.

3. Desigualtats basades en el poder: militar, polític, burocràtic.

(En definitiva… la estructura de classe segons M. Weber).



CARACTERÍSTIQUES DELS SISTEMES 
D’ESTRATIFICACIÓ

Adaptació de Kerbo,  2004: “Estratificació social y desigualdad”



DE LA SOCIETAT INDUSTRIAL A LA 
POSTINDUSTRIAL

● La història de la humanitat és un progressiu increment de 
les desigualtats.

●  L’increment de la desigualtat és progressiu fins la societat 
industrial. Una vegada ací es produeix un estancament 
amb l’aparició de les classes mitjanes i la societat de 
consum.

●  En aquest període es produeix un doble moviment:
○  Reducció de les desigualtats internes en les societats centrals.
○  Ampliació de les desigualtats entre el centre econòmic del planeta i 

la perifèria (colonialisme, s. XX).

●  Reestructuració de les desigualtats en la societat global (s. 
XXI).



EVOLUCIÓ DE LA DESIGUALTAT SOCIAL

Kerbo,  2004: “Estratificació social y desigualdad”



REDUCCIÓ DE LA DESIGUALTAT SOCIAL 
DEL CENTRE (1945-1980)

● El conflicte social resulta reforçat després de la segona 
guerra mundial. Els morts han estat de classe treballadora i 
els soldats són experts lluitadors. 

● En Europa principalment, la resistència ha estat 
protagonitzada per membres d’organitzacions d’esquerres.

● El bloc comunista representa una invitació al canvi 
d’”estat”.

CONSEQÜÈNCIES

● Es concedeix més excedent econòmic a la classe 
treballadora a canvi de pau social i fidelitat al sistema

● Augment en els estat centrals de la riquesa a un nivell en el 
que l’acumulació es converteix en un element marginal.



INCREMENT DE LA DESIGUALTAT 
SOCIAL CENTRE-PERIFÈRIA (1945-1980)

● Creixent concentració de la riquesa als països centrals.
○ Neocolonialisme
○ Blocs econòmics
○ “Patis del darrere”

● Inserció de la perifèria en el sistema global de producció: 
Divisió internacional de la producció.
○ Països perifèrics: extracció de matèries primeres.
○ Països semi perifèrics: Fàbrica global.
○ Països centrals: Disseny de producció i finances. 



NOVA TENDÈNCIA: REDUCCIÓ DE LA 
DESIGUALTAT ENTRE ESTATS

● Nous països perifèrics entren a produir a gran nivell 
incrementant la seua renda global (Brasil, Rússia, Índia, 
Xina...)

●  Els increments de renda per càpita són substancials i 
generalitzats en tots els països excepte en els marginals.

●  Ofereixen mà d’obra barata, amb menor nivell de protecció 
social, una legislació ambiental molt generosa, diversos 
avantatges fiscals, entre d’altres... 



NOVA TENDÈNCIA: INCREMENT DE LA 
DESIGUALTAT DINTRE DELS ESTATS

● És tendència general l’existència d'elits súper riques en tots 
els països.

●  Aquestes acumulen cada volta més riquesa.
●  En tots els Estats s’incrementen les desigualtats (excepte 

en part de Llatinoamèrica per polítiques governamentals).



RAONS PER AL CANVI DE TENDÈNCIA

● Globalització que dissol fronteres entre estats.
● Generació de plutocràcia internacional present a la 

pràctica totalitat d’Estats.
● Financiarització de l’economia que predomina molt per 

sobre de la productiva.
● Rapidesa i abaratiment de les transaccions internacionals 

de capital.
● Decreixement de la pobresa extrema i increment en major 

mesura de les grans acumulacions i fortunes. 
● Fre a les transferències netes de capital de la perifèria al 

centre. En alguns casos reversió...



CONSEQÜÈNCIES DE L’INCREMENT DE 
LA DESIGUALTAT

● Increment de la conflictivitat social.
● Risc de col·lapse per manca de demanda (la renda 

s’acumula a les classes altes)
● Risc de col·lapse per manca d’estímul a la inversió 

productiva, menys rendible que la financera. 
● La inversió productiva es fa en matèria de reducció 

d’ocupació.
● Risc de col·lapse per desocupació generalitzada.



Fuente: François Chesnais: Notas sobre el estado de la economía capitalista mundial. Publicado en Viento-Sur.
18/09/2014 | Gráfico (1980-2010) que muestra el diferencial entre el crecimiento de los activos financieros y el del PIB mundial, según Leda 
Paulani, basado en las cifras de McKinsey Global Institute, publicadas en marzo de 2009 y marzo de 2010.



TIPUS DE DESIGUALTATS

ESTRUCTURALS

o Desigualtat de classe

o Desigualtat de gènere

DIMENSIONS

o Educativa

o Laboral

o Regional

o Generacional

o Cultural

o Ètnica

o Sanitària

o ...



DESIGUALTAT SOCIAL A L’ESTAT 
ESPANYOL

Font: https://elpais.com/elpais/2015/02/27/media/1425063738_603384.html



DESIGUALTAT SOCIAL A L’ESTAT 
ESPANYOL

Font: https://elpais.com/elpais/2015/02/27/media/1425063738_603384.html



DESIGUALTAT SOCIAL A L’ESTAT 
ESPANYOL



DESIGUALTAT SOCIAL A L’ESTAT 
ESPANYOL I A EUROPA



LA DESIGUALTAT SOCIAL AL MÓN

Font: Le Monde Diplomatique



EXCLUSIÓ SOCIAL A L’ESTAT ESPANYOL



ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ



ÍNDEX DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ



DESIGUALTAT DE CLASSE

CLASSE SOCIAL: Abstracció teòrica referida a la posició que 
ocupen els grups socials en conflicte dialèctic, determinada per 
a possessió o no dels mitjans de producció. Lluita de classes, 
conflicte capital-treball, son factors centrals en la dinàmica 
històrica social.

●  S’expressa per la posició o no dels mitjans de producció.
●  La creixent complexitat de la societat ha fet que siga difícil 

classificar la població en classes. Però cal recordar que es 
tracta de categories analítiques (qualitatives) no 
classificatòries (quantitatives).

●  Usualment són la diferència de renda, o les posicions en el 
procés productiu entorn de les quals es classifica la 
població.



DESIGUALTAT DE CLASSE: 
CONSEQÜÈNCIES



DESIGUALTAT DE CLASSE: 
CONSEQÜÈNCIES



DESIGUALTAT DE CLASSE: 
CONSEQÜÈNCIES



DESIGUALTAT DE GÈNERE

DEFINICIÓ

● GÈNERE: Conjunt de comportaments i valors associats al 
sexe. Mentre el sexe és un fet biològic, el comportament 
genèric és cultural. La divisió del treball en funció del gènere 
no respon a cap tret natural, sinó que és fruït d’una 
construcció social producte d’un sistema de dominació 
masculí. 

● SOSTRE DE VIDRE: Barrera invisible que impedeix 
l’ascensió de la dona en diferents esferes. Està composada 
per multitud d’elements explícits però sobretot no explícits 
que la fan constatable però inidentificable. 



DESIGUALTAT DE GÈNERE (I EDAT)



DESIGUALTAT DE GÈNERE

Muestra: Parejas heterosexuales con hijos de 0-18 años. 
Encuesta española de uso del tiempo (2003; 2010). Diario.es



DESIGUALTAT DE GÈNERE

Muestra: Parejas heterosexuales con hijos de 0-18 años. 
Encuesta española de uso del tiempo (2003; 2010). Diario.es



DESIGUALTAT DE GÈNERE I SALUT

1.Riscos biològics intrínsecs a les diferències entre homes i 
dones.

2.Riscos adquirits: els riscos de malalties i lesions per qüestions 
relacionades amb l’assignació de rols de gènere en àmbits 
familiar o laboral.

3.Símptomes i atenció mèdica d’aspectes psicosocials: com la 
gent percep els símptomes, avalua la severitat i decideix fer.

4.Comportaments informadors de salut: com la gent parla sobre 
els seus símptomes a altres, inclosos entrevistadors (metges). 

5.Cures de salut prèvies i capacitació mèdica.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/salud/Experiencias/docs/Debate51GeneroSaludX_yXIJornadas.pdf

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/gender
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/salud/Experiencias/docs/Debate51GeneroSaludX_yXIJornadas.pdf


DESIGUALTAT SANITÀRIA (URBANA)

ESPERANÇA DE VIDA/RENDA

o Fins a 7 anys en Madrid: 
http://www.lamarea.com/2015/11/02/desigualdad-esperanza-
vida/

o Fins 11 anys a Barcelona: 
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/esperanza-
vida-bcn-pobre-hasta-anos-menor-que-rica-4610930 

http://www.lamarea.com/2015/11/02/desigualdad-esperanza-vida/
http://www.lamarea.com/2015/11/02/desigualdad-esperanza-vida/
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/esperanza-vida-bcn-pobre-hasta-anos-menor-que-rica-4610930
http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/esperanza-vida-bcn-pobre-hasta-anos-menor-que-rica-4610930


DESIGUALTAT SANITÀRIA (CLASSE)

Skadon Mavron Report. 1980. Regne Unit



DESIGUALTAT SANITÀRIA (MÓN)



DESIGUALTAT SANITÀRIA (MÓN)



DESIGUALTAT GENERACIONAL


