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1. Introducció
Si bé sabem que la majoria dels instruments que afecten els drets socials estan en mans dels Estats
membres, les institucions de la Unió Europea poden contribuir a establir pautes i recomanacions
sobre aquestes polítiques, sobretot les relacionades amb la pobresa i l’exclusió social vinculades
amb l’ocupació.
En aquest marc, la Comissió Europea ha convidat a institucions estatals, regionals, locals i europees,
i a la ciutadania europea, a fer aportacions durant el procés d’elaboració del pla d’acció del Pilar
europeu de drets socials, que serà presentat l’any 2021.
En resposta a aquesta iniciativa europea, aquest document recull les aportacions realitzades per
ECAS, la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social que treballa de manera prioritària amb
col·lectius en situació o risc d’exclusió social, aprofitant el canal directe de comunicació per a
ciutadans i ciutadanes que desitgin contribuir a la construcció conjunta d’una Europa més social.
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Les aportacions són en part fruit de les reflexions sorgides durant la jornada de treball en línia
Pobresa i ocupació. Què volen dir les entitats catalanes d’acció social a Europa?, que va tenir
lloc el 8 de juliol de 2020.
La jornada va ser organitzada conjuntament per ECAS i el Consell de la Diplomàcia Pública de
Catalunya (Diplocat), un consorci publicoprivat que té com a objectiu connectar Catalunya amb el
món i promoure activitats que projectin la imatge de país a l’exterior, creant vincles i relacions de
confiança amb la ciutadania i les institucions d’altres països. El Consell també anima la societat civil
i les entitats catalanes a implicar-se i contribuir en els principals reptes i debats globals i incentiva
la seva capacitació per a ser un actor rellevant en l’escena internacional, per establir ponts de diàleg
perdurables en el temps, amb ànim d’escoltar i ser escoltats.
El contingut d’aquesta jornada es reprodueix com a annex 2 d’aquest document i pot visualitzar-se
aquí.

La sessió es va plantejar com una oportunitat d’intercanvi entre representants de les institucions
europees i de l’àmbit social català en una temàtica clau comú: la transformació social cap a la millora
de la qualitat de vida de les persones, en un context de crisi pandèmica que ha incrementat encara
més la necessitat d’implementar noves i urgents mesures en els àmbits que ens ocupen.
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Com el mateix Pilar Europeu detalla, el diàleg social té un paper fonamental en el reforç dels drets
socials i del creixement sostenible i inclusiu. Els interlocutors socials a tots els nivells tenen un paper
crucial en el desenvolupament i en l’aplicació del pilar europeu de drets socials.
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2. Propostes per al pla d’acció del
Pilar europeu de drets socials
El Pilar europeu de drets socials es basa en vint principis estructurats en tres categories: igualtat
d’oportunitats i d’accés al mercat de treball; condicions de treball justes; i protecció i inclusió social.
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D’acord amb aquesta classificació, es detallen les propostes que les Entitats Catalanes d’Acció
Social (ECAS) dirigeixen a la Comissió Europea, en el marc del procés de consultes per a l’elaboració
i la implementació del pla d’acció del Pilar europeu de drets socials.

Imatge de Capri23auto a Pixabay
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Capítol I. Igualtat d’oportunitats i d’accés al mercat de treball.
Principi número 1: educació, formació i aprenentatge al llarg de la vida.
Propostes:

Molts llocs de treball canviaran, altres estan canviant ja arran de la pandèmia, moltes
tasques s’hauran de realitzar amb teletreball, i una generació important de persones haurà
de reciclar-se si es vol adaptar a aquest nou entorn. Algunes de les propostes formatives
que s’haurien de potenciar són:
• formació en competències TIC (digitalització) per lluitar contra la bretxa digital;
• competències idiomàtiques per a un món més global: moltes de les accions presencials
ara hauran de desenvolupar-se en línia, i serà molt més fàcil connectar-se des de qualsevol
territori, per tant, els nostres coneixements idiomàtics hauran de millorar;
• formació en línia: transformar els continguts i les metodologies que fins ara eren
presencials en modalitat en línia és clau per poder seguir formant els nostres participants
amb la mateixa qualitat i eficàcia;
• formació professionalitzadora: establir plans de formació molt ajustats als perfils de les
persones en situació d’atur.
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Principi número 2: igualtat de gènere.
Propostes:

Les dones segueixen sent un dels col·lectius més afectats per la crisi de la COVID-19, ja
que la majoria dels perfils amb més necessitats actualment tenen a veure amb les dones:
bretxa digital, major temporalitat i parcialitat en els contractes laborals, major afectació
d’ERTES, augment de la violència domèstica durant el període de confinament etc. Per
això es proposa:

Principi número 3: igualtat d’oportunitats.
Propostes:

Aquesta crisi ha augmentat les desigualtats de manera exponencial entre països i entre
col·lectius dins de cada territori. No es tracta només d’una crisi econòmica per pèrdua
d’activitat, sinó també pèrdues a nivell personal, d’autoestima, seguretat, confiança, etc.
Per tant, per a aquestes persones que conformen els col·lectius més vulnerables, es
proposen les accions següents:
• recol·locació de les persones que provenen de l’economia submergida, amb una
formació prèvia, que les capaciti i les permeti competir amb la resta de persones que
busquen una feina en el mercat laboral normalitzat
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• mesures que apliquin una discriminació positiva per a les dones en el mercat de treball:
reconeixement de competències versus els currículums per requisits o funcions.
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• accions d’apoderament-definició d’objectiu laboral i projecte vital: recuperar
competències transversals i personals, d’autoestima, de capacitat relacional, de força, etc.
En general recuperació de la persona, a través de suport psicològic com a complement als
itineraris d’inserció sociolaboral;
• tramitació de permisos per a la regularització de la situació de persones immigrants
i programes de primera contractació i formació professionalitzadora: durant el període
de la pandèmia, les persones en procés de regularització s’han vist molt afectades pel
col·lapse de les cites a les oficines que tramiten els expedients de regularització o els
empadronaments en els municipis grans com Barcelona, ja que aquestes accions havien de
realitzar-se telemàticament i moltes de les persones d’aquest col·lectiu no hi tenien accés.

Principi número 4: suport actiu al treball.
Propostes:
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Els estats membres i les regions han d’activar el suport a l’ocupació, amb polítiques
realment actives i ajustades a les necessitats actuals dels treballadors i les empreses, com
ara:
• noves oportunitats de feina en el sector propi: ajudes per innovar en els sectors més
afectats però que tenen possibilitats de reinventar-se;
• reorientar a nous sectors que puguin crear ocupació amb la formació adequada
(reciclatge a professionals): el fet que s’imposi d’una manera més generalitzada el teletreball,
pot obrir noves oportunitats d’ocupació, de negocis, d’activitats econòmiques, ja que es
crearan altres necessitats (condicionament de les llars per a teletreballar, major consum de
proximitat perquè hi haurà menys mobilitat, etc.);
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•projectes integrals d’apoderament, identificació de competències, definició i execució del
projecte vital (coordinat amb la proposta realitzada en la mesura 3);
• serveis exprés d’orientació laboral en línia i semipresencial: moltes de les persones
que en aquest moment estan en ERTES o en atur, ho estan per la crisi de la COVID-19, no
perquè no tinguin competències ni recursos per tornar al mercat laboral. Per a aquestes
persones un servei d’orientació ràpid, que els mostri opcions alternatives, amb petites
càpsules formatives molt concretes, serà suficient per a la seva reinserció;
• programes d’ocupació juvenil: estímuls a la contractació, programes singulars, formació
professionalitzadora, escoles de noves oportunitats, ja que el col·lectiu de joves segueix
sent un dels més afectats per la desocupació;
• impuls a la contractació directa: moltes empreses i organitzacions necessitaran un
suport econòmic per a la creació de llocs de treball, fins que la situació del mercat laboral i
l’activació econòmica es comencin a normalitzar;
• banc de recursos públics i universals de suport.

Imatge de thumprchgo a Pixabay
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Capítol III. Protecció social i inclusió.
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Principi número 11: cura i suport a la infància.
Propostes:

Dins del col·lectiu infància i joventut, els joves que estan o han estat en mesures de
protecció són especialment vulnerables. Per això recomanem:

Principi número 14: ingrés mínim.
Propostes:

La renda bàsica universal no s’està plantejant encara a nivell europeu, però des de l’àmbit
social es considera un dels punts bàsics perquè el nivell de pobresa europea pugui
disminuir considerablement.
• Renta bàsica de ciutadania com a base per afrontar processos de millora competencial i
inserció laboral: revisió de la quantitat que s’assigna a aquesta renda, ja que, a hores d’ara,
almenys a Espanya, tant les rendes mínimes de l’Estat com de Catalunya, estan per sota del
nivell mínim d’ingressos, i per tant, no permeten que les persones que les reben abandonin
l’estat de pobresa.
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• Suport a la situació precària dels joves que provenen de mesures de protecció: a
hores d’ara tenim un problema important amb els menors no acompanyats que han arribat
a Catalunya en els últims mesos, que han estat tutelats per l’administració i per tant han
obtingut un permís de residència, però que no el poden renovar perquè la llei d’estrangeria
actual no permet la renovació si no es donen una sèrie de circumstàncies econòmiques que
aquests nois no poden complir. Aviat hi haurà un percentatge elevat de joves de tercers
països indocumentats vivint en pisos pagats amb recursos públics, sense cap perspectiva
de projecte vital viable.
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Principi número 17: inclusió de persones amb discapacitats.
Propostes:

Un altre dels col·lectius més afectats per la crisi postpandèmia són les persones amb
discapacitat, ja que les circumstàncies actuals, en molts casos, no els permeten realitzar
activitats i treballs que podien realitzar anteriorment. Per a algunes discapacitats
concretes (com la visual, per exemple) les mesures de prevenció de la COVID-19 els
deixen sense poder utilitzar el sentit el tacte, que per a ells és imprescindible.
• suport per a l’adaptació de recursos, canals de comunicació i informació, a les diferents
necessitats de les persones amb discapacitat, accessibilitat major, formació per utilitzar els
nous canals, etc.

Principi número 20: accés als serveis essencials.
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Propostes:

L’ingrés mínim pensat perquè cap ciutadà o ciutadana quedi fora dels serveis essencials
ha de ser realment efectiu. Per tant, aquests serveis essencials han d’estar garantits
en cada estat membre. Les organitzacions socials es posen a disposició per seguir
donant suport des dels seus dispositius, però necessiten recursos i canals efectius per
acompanyar les persones a qui atenen.
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Annex 1. Context socioeconòmic a
Catalunya
Anàlisis de les darreres dades oficials (situació prèvia a la COVID-19)
La pobresa (20%), el risc de pobresa o exclusió (taxa AROPE, 23,8%) i les desigualtats
(índex de Gini i S80/20) augmenten a Catalunya. La pobresa es cronifica i la recuperació
macroeconòmica no es tradueix en una millora de les condicions de vida de la població. La
precarietat es perpetua en l’àmbit laboral i l’habitatge.
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Gràfica 1. Taxa de risc de pobresa a Catalunya, Espanya i la UE, 2013-2017 (%)

Catalunya

Espanya

Unió Europea
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* Valor estimat
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat (Enquesta de Condicions de Vida de l’INE)

Gràfic 2. Taxa AROPE i els seus components a Catalunya, 2009-2017 (%)

Font: INSOCAT
núm. 10, Treball
precari, habitatge
privatiu i manca
d’inversió social
(ECAS, 2019).

Taxa de risc de pobresa

Baixa intensitat de treball*

Privació material severa

Taxa AROPE

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat (Enquesta de Condicions de Vida de l’INE)
* Càlcul efectuat sobre la població de 18 a 59 anys i aplicat a la població de 0 a 59 anys

Consell de Diplomàcia Pública
de Catalunya

L’atur es redueix des de fa cinc anys (de l’11,5% el 2018 al 23,1% el 2013), però encara
és molt superior als nivells previs a la crisi de 2008 (6,5% el 2006), i és especialment
preocupant entre les persones joves, on la taxa duplica la general, amb el 27,7% (16- 24
anys). La taxa d’ocupació també millora des del 2012 (71,8%, mitjana UE 72,2%, objectiu
europeu 2020 75%). La taxa d’atur de llarga durada també disminueix (6,3% 2018), però
gairebé duplica la de la UE (3,4%).

El més preocupant pel que fa a l’ocupació i el mercat laboral és l’augment de la precarietat
i la pobresa en el treball: 12,2% de persones treballadores pobres (9,6% UE), 14,3% de
contractació a temps parcial (gran diferència de gènere: 22,2% dones vs 7,3%; manca
d’alternatives a la conciliació i sobrecàrrega de les dones per a les tasques domèstiques i de
cura), temporalitat (21,6%, sent només indefinits el 12,9% dels nous contractes signats) i
salaris baixos (17,8% de dones i 7,8% d’homes amb guanys anuals per sota de l’SMI quan
era de 655 €/mes). Hi ha una diferència notable entre població amb contracte indefinit i
contracte temporal, que afecta especialment les persones joves i la població d’origen
immigrant. El salari brut mitjà anual entre les persones menors de 25 anys és de 10.809
euros. Hi ha més de 15.000 euros de diferència entre els dos extrems. Entre la població de
nacionalitat espanyola i l’estrangera la diferència és de 8.146 euros, havent-hi un biaix per
origen (tractat en detall a INSOCAT 11, Migracions i vulnerabilitat, 2020).
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Primeres aproximacions i previsions sobre l’impacte de la COVID-19
S’aprecia un creixement preocupant de les desigualtats (pèrdua de renda molt superior
entre les persones més pobres, més de vuit vegades respecte a les més riques, i increment
net d’ 1,7 punts de l’índex de Gini) i la pobresa. Segons estimacions, el nombre total de
persones pobres a Espanya incrementaria en 700.000 persones (fins a 10,8 milions, passant
del 21,5% abans de la COVID-19 al 23,1%), amb una caiguda del 9% PIB i un augment de
l’atur fins a un 19%.

Font: Informe ‘Una
reconstrucción
justa y necesaria
es posible’ (Oxfam
Intermón, 2020)
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Gràfic 3. Evolució i impacte previsible de la COVID-19 sobre la pobresa relativa (en
% sobre la població).
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A Catalunya, la pobresa relativa s’incrementaria un 9,4% (93.688 nous pobres).
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Gràfic 4. Impacte estimat de la COVID-19 sobre la pobresa relativa.

Font: La COVID-19 podria sumar 760.000 persones en la pobresa, que arribaria a un quart de la
població espanyola (Cinco Días, 2020)
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L’FMI preveu que Espanya sigui el país desenvolupat més castigat per la pandèmia. El
Banc Mundial vaticina la pitjor recessió des de la Segona Guerra Mundial, amb un -12,8%
del PIB, sense dades específiques per a Espanya. L’OCDE augura una caiguda del PIB de fins
al 14,4% a Espanya i un increment de l’atur fins al 20% (10/06 El Periódico).
A Catalunya segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) 1T 2020 l’atur ha pujat en
5.800 persones (amb un total de 411.600 aturats, que suposa una taxa del 10,7%, amb un
increment respecte al trimestre anterior de 0,2 punts). Encara no reflecteix el gran impacte
dels afectats per ERTO (gairebé 548.000 fins al 2020.03.31) perquè no els comptabilitza
en considerar ocupats mentre la suspensió de l’activitat sigui inferior als tres mesos
(28/04/2020 Ara).
Les dades de l’atur del març incrementen el nombre de persones a 417.000, amb un
increment del 5,52% en relació amb febrer (02/04/2020, Ara i 03/04/2020, El Punt Avui).
Les dades més recents de la UGT incrementen el nombre de persones aturades a
Catalunya fins a 483.149 (15.339 més que a l’abril (increment intermensual d’un 3,28%) i
112.058 persones més que fa un any, + 30,2%) i xifren en 126.233 els llocs de treball
destruïts des que va començar el primer estat d’alarma. Els ERTO sumen un total de 97.757
empreses i 721.557 treballadors afectats a Catalunya (dades acumulades a 1 de juny).
El percentatge d’aturats entre els menors de 25 anys és del 32,2%, dades d’Eurostat.
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Annex 2. Objectius i resum de la
jornada Pobresa i ocupació. Què volen
dir les entitats catalanes d’acció
social a Europa?
Els OBJECTIUS específics de la jornada van ser els següents:
Traslladar la realitat i prioritats de les entitats d’acció social catalanes als actors clau europeus
en dos grans àmbits d’acció prioritaris: l’ocupació i la pobresa.
Fer aportacions des de Catalunya en l’elaboració del pla d’acció del Pilar europeu de
drets socials.
Conèixer les polítiques i instruments en l’àmbit de la protecció social i la inclusió que
preveu la nova programació 2021-2027.
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Conèixer de primera mà les iniciatives i actuacions europees previstes per donar resposta
a la crisi social sobrevinguda arran de la pandèmia de la COVID-19.

Es van plantejar als ponents les preguntes següents:
Quins canals de comunicació i interlocució poden utilitzar les entitats d’acció
social catalanes amb la Unió Europea, atès que tenen un coneixement molt
directe de les necessitats de la ciutadania, sobretot en els àmbits de la jornada:
pobresa i ocupació?

Quines iniciatives i actuacions es preveuen a nivell europeu per fer front a la crisi
social generada arran de la pandèmia COVID-19, que en el cas de Catalunya ha
fet augmentar gairebé un 9,5% l’índex de pobresa de la ciutadania?

RESUM de les intervencions
Alfonso González Bondía, director general d’Afers Europeus i Mediterranis del Govern de
la Generalitat de Catalunya, va donar la benvinguda a la jornada en nom del conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Bernat Solé, i va traslladar el seu agraïment als
ponents i organitzadors. Va presentar l’objectiu general de la jornada: la transformació social per a
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Quines polítiques i instruments tenen previstos desenvolupar en la nova
programació dels Fons europeus 2021-2027, en els àmbits de la protecció social
i inclusió, sobretot pel que fa a la precarietat en l’ocupació, i la desocupació dels
joves?
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la millora de la qualitat de vida de les persones i l’interès de les entitats catalanes per fer arribar les
seves inquietuds i propostes directament a les autoritats competents europees. Va fer referència al
Pla Europa (novembre del 2019), defensant que els ciutadans han d’estar en el centre de les
polítiques i de les decisions que porten a reforçar la dimensió social de la UE. Va esmentar
també el nou marc 2021-2027, que hauria d’oferir solucions i recursos suficients per afrontar la
crisi de la pandèmia. Va presentar la Unitat de Fons europeus del seu departament, que alerta de les
oportunitats europees que poden interessar als agents públics i privats de Catalunya, juntament
amb un servei d’assessorament, butlletins informatius, ofertes de treball europeu, etc.

- 16 -

Xavier Puig, president d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) va agrair a Diplocat haver
coorganitzat aquesta acció juntament amb ECAS. Precisament és un element diferenciador i
definitori d’ECAS, desenvolupar i posar en marxa idees, en aliança amb altres entitats i agents. Va
agrair també el treball de la Vocalia internacional d’ECAS, i al conjunt de persones col·laboradores
de la jornada. Va definir què és ECAS: treball amb les persones i amb les comunitats; proximitat amb
les situacions que viuen les persones, per transformar des d’aquesta realitat, però legislades i
executades des dels organismes oficials. Per això la proposta d’una sessió com aquesta. Ha destacat
que ECAS és membre d’ESAN (European Social Action Network) i d’ESN (European Social Network),
per tant, molt present a Europa. Va acabar reivindicant la necessitat de la renda bàsica universal i
d’una fiscalitat més justa.
Laura Foraster, secretaria general del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat)
va destacar que la composició consorcial de Diplocat és diversa i transversal, i que aquest acompanya
a la societat civil i a les entitats membres del consorci que vulguin tenir presència a l’escena
internacional, ja sigui per contribuir en els principals reptes i debats globals, per trobar espais de
col·laboració entre elles, o per donar a conèixer la realitat del nostre país a l’exterior. És el cas de la
iniciativa d’aquesta jornada, on Diplocat i ECAS coincideixen en l’oportunitat de dur a terme aquest
debat, en un moment en què la Comissió Europea està treballant en l’elaboració i la implementació
del pla d’acció del Pilar europeu de drets socials, previst per a l’any 2021.
A continuació es va donar pas a les ponències actuant com a moderadora Marta Cid, vocal
internacional d’ECAS:

Propostes per a una Europa més social
Aportacions de les entitats d’acció social catalanes a la UE

Ana Carrero, cap de l’Equip per a Espanya i Malta del Fons Social Europeu a la Direcció General de
Treball, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea.
Va explicar les funcions del seu departament, el qual porta la gestió de fons europeus a Espanya
i Malta. Es va referir al Pilar europeu de drets socials com una eina bàsica, ja que és la guia que
impulsa les mesures per a l’ocupació i els temes socials. Va comentar que hi ha una consulta pública
oberta des del gener, on es sol·liciten idees i compromisos per executar aquest pilar sobre el terreny.
Per tant, totes les propostes que es facin arribar poden influir en l’agenda política dels propers anys.
La Comissió Europea ja té una primera proposta de pla, en el qual també podem influir-hi. És un
pla orientatiu. Algunes iniciatives del pla que ja s’han adoptat són: el salari mínim, mesures per a la
igualtat de gènere, la garantia infantil renovada, etc. En el primer semestre europeu s’han realitzat
recomanacions per als diferents països membres.
Va fer una comparació entre els instruments de finançament que estan vigents fins al 2020 amb els
programes que regiran durant el període 2021-2020. Vigents fins al 2020:
• FSE: inversions en persones, en treball, en educació i en inclusió social
• FEAD: aliments
• FEDER: inversions en infraestructura
• FAMI: immigrants a curt termini
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• IEJ: treball Juvenil, < 30 ninis
• EaSi: projectes de menor escala per a la innovació i l’experimentació
Programes que regiran durant el període 2021-2027, amb algunes reorganitzacions de les línies
financeres:
• FSE Plus: inclou FSE-25%, FEAD-2%, IEJ-15%, EASI. Afegint Garantia Infantil 5%, com a
novetat
• INVEST EU: garanties per a inversions socials i en capacitats
• FAMI: gestió directa
• FEDER: també invertirà en una Europa més social
I novetats postCOVID-19:
• REACT EU: manteniment i creació d’ocupació, educació i formació, accés a serveis socials
(55.000 milions d’euros més a repartir)
• RRF: mecanismes de recuperació i resiliència (56.000 milions d’euros). Són inversions en
reformes vinculades al semestre europeu, però amb un pla previ que cada estat membre ha
de preparar i enviar.
• Iniciativa d’Inversió en resposta a la crisi de la COVID-19: liquiditat 100% cofinançament
i flexibilitat.
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Ha insistit que està a les nostres mans influir en les decisions finals, participant en consultes
públiques, influint en els plans nacionals i participant en les convocatòries relacionades amb
els nostres àmbits d’actuació.
Isabel Caño, vicepresidenta del Comitè Econòmic i Social Europeu.

Va comentar l’existència d’un nou fons SURE per salvaguardar els llocs de treball, juntament amb
altres mesures que s’han activat a cada país membre. Va fer referència també a la polèmica entre
el repartiment dels fons a nivell europeu. Ha ressaltat que hi ha d’haver una transició de model
econòmic i social, per no deixar ningú enrere (estats membres, regions, persones vulnerables).
Aquesta transició ha de contemplar tres pilars importantíssims:
• Pla de recuperació i fons europeus
• Pla d’inversió social (per exemple el personal sanitari i les seves reivindicacions per al no
empobriment d’aquest tipus de recursos)
• Pla de drets socials
Va insistir també que com més es participi en la consulta pública, més es podrà incidir.

Propostes per a una Europa més social
Aportacions de les entitats d’acció social catalanes a la UE

Va iniciar la seva intervenció descrivint què és el Comitè Econòmic i Social Europeu. Aquesta
institució compta amb 350 membres, representants d’ocupadors europeus, sindicats, món de la
discapacitat, professionals liberals, economia social, etc. El seu objectiu és promoure l’ocupació
digna i amb drets, fonamental i imprescindible per a la inclusió. Es va referir també als sectors
que han patit molt durant la pandèmia com la cultura, el turisme, el transport, etc. Els treballadors
que ja estaven en precari són els que s’han vist més afectats (treballadors invisibles), sent més
vulnerables encara. La bretxa digital ha augmentat la complexitat d’aquesta situació, posant en
relleu també la feminització d’aquesta bretxa, per la qual cosa es fa més urgent defensar un espai en
la presa de decisions per a les dones.
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Finalment, va comentar que la renda mínima ha d’existir a nivell europeu. Solidaritat és la paraula
clau. Ha de ser una obligació per als estats i per a la UE i ha de marcar el futur social d’Europa per
sortir d’aquesta situació.
Ferran Busquets, vocal de pobresa d’ECAS i director d’Arrels Fundació
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Va descriure la situació actual de pobresa a Catalunya. Una font important d’informació és
l’INSOCAT on cada any s’analitzen els indicadors socials de Catalunya. Les xifres de l’evolució
2014-2018 ens indiquen que el 21,3% de la població de Catalunya estava en situació de
pobresa. Hi ha una diferència important entre homes (18,4%) i dones (24,1%). També és molt
elevada la taxa entre les persones grans (19,20%). La taxa AROPE (24,7%) presenta tres factors
que generen un alt nivell de patiment en moltes persones: pobresa, baixa intensitat d’ocupació i
privació material severa. El percentatge es dispara entre les persones estrangeres no comunitàries
(54%). Després d’aquests mesos de pandèmia, l’índex de pobresa a Catalunya ha arribat al
26%.
Pel que fa a la idea d’una renda mínima, ha comentat que a Catalunya ja tenim la renda garantida
de ciutadania, i arran de la pandèmia, l’ingrés mínim vital a nivell estatal. Però aquestes ajudes no
són acumulatives, només complementàries, i tant una com l’altra estan molt per sota del llindar
de pobresa actual. Aquests ajuts mantenen en la pobresa a les persones que les perceben i no
les ajuden a sortir d’aquesta situació. L’administració no garanteix una solució per a la situació
de pobresa, i per tant, es segueixen generant majors nivells de desigualtat, amb la consegüent
estigmatització de les persones que la pateixen.
Sonia Moragrega, membre de la Junta Directiva d’ECAS i directora general de la Fundació
Intermedia
Va explicar que la preparació d’aquesta intervenció aporta dades i reflexions realitzades en
la comissió d’inserció sociolaboral d’ECAS. Va mostrar algunes dades sobre ocupació, abans i
després de la COVID-19:
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Abans:
• Hi ha un 11,5% d’atur a l’inici de l’any 2018 (el 2013 era del 23,1%), que es duplica en
els joves (27,7%), la taxa d’atur de llarga durada disminueix (6,3 %) però duplica la de
la UE.
• Hi ha un 12,2% de persones treballadores pobres (9,6% a la UE).
• El percentatge de contractació parcial és del 14,3 (22,2% en dones i de 7,3% en
homes).
• Hi ha un 21,6% de contractes temporals enfront al 12,9% d’indefinits.
• Hi ha salaris baixos amb guanys anuals per sota de l’SMI (17,8% de dones i 7,8%
d’homes).
Després (abril 2020):
• A nivell estatal, baixa l’afiliació a la Seguretat Social, l’atur augmenta fins al 21,1%
(sense comptar els ERTES), i baixa el nombre de contractes. A Catalunya: durant el
mes de març s’incrementa l’atur al 5,5% sense comptabilitzar els ERTES. Pel que fa al
mes d’abril de l’any passat hi ha un 30,2% més d’atur.
• Es destrueixen 126.233 llocs de treball.
• L’atur en les persones joves menors de 25 anys puja al 32,20%.
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El Govern de Catalunya ofereix diferents programes d’ajuda a la contractació, a les empreses i
organitzacions, sent algunes d’elles molt innovadores. Es dóna suport a les persones autònomes,
al manteniment dels llocs de treball, a les cooperatives, a programes singulars de reactivació
econòmica, etc.
Els perfils de persones que estan arribant a les entitats socials està canviat i les seves necessitats
s’estan incrementant:
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• Persones autònomes que han hagut de tancar els seus negocis.
• Persones treballadores de PIMES en ERTE o acomiadades.
• Persones treballadores temporals que passen d’ERTE a ERE o acomiadades
directament.
• Persones treballadores de l’economia submergida.
• Persones treballadores del sector de l’hostaleria i del turisme.
• Persones víctimes de la temporalitat del mercat de treball que es trobaven sense
feina abans del confinament (fixe discontinu).
• Dones dedicades a la cura dels nens amb el marit en situació d’ ERTE-ERE.
• Personal del règim especial de Serveis d’atenció domiciliaria, que s’han trobat amb la
mort de les persones que cuidaven.
• Persones treballadores d’activitats relacionades amb l’esport.
• Persones treballadores en l’àmbit del temps lliure o de l’organització
d’esdeveniments.
• Persones treballadores vinculades amb la importació/exportació.
• Persones treballadores de plataformes de ‘falsos autònoms’.
• Persones treballadores de l’art, cinema, teatres, museus, etc.
• Persones perceptores de l’ingrés mínim vital.
• Persones en l’atur de llarga durada, persones joves, persones immigrants sense
documentació.

Debat
Després de les intervencions, diferents entitats d’acció social van plantejar cinc preguntes a les
representants europees

Va fer una reflexió sobre la necessitat de revalorar la feina del sector social pel que al
suport i l’atenció a les persones. És a dir, reconèixer el sector social com a sector
estratègic i essencial, pilar de l’estat de benestar.
Com la Comissió pot contribuir a revalorar el treball de sector social (sector molt
feminitzat, amb salaris baixos, molt poc reconegut, socialment i econòmicament) i com
es pot garantir que els fons europeus en general, i els que s’estan mobilitzant per pal·liar
els efectes de la COVID-19, arribin al sector social?
Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE): El sector social ha passat a ser treball essencial (abans
era invisible). Cal detectar quines organitzacions serveixen d’interfície entre l’administració i els
destinataris. El sector de l’economia social està representat en el Comitè i hi ha una iniciativa dins
del Comitè que fa referència a aquests treballadors essencials.

Propostes per a una Europa més social
Aportacions de les entitats d’acció social catalanes a la UE

Pregunta 1: Josep Serrano. Membre de la Junta Directiva de La Confederació
i president de la Comissió de Persones Grans.
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Comissió Europea (CE): Cal estar atents a les iniciatives que poden tenir incidència en aquest
sector de les cures i l’atenció a les persones, i participar dels diàlegs. Hi ha fons vinculats a les
necessitats del semestre europeu, però han de proposar-se des de l’Estat membre (regional i
nacional). A Catalunya és el SOC. Cal buscar un diàleg directe amb el SOC. També es plantejaran
espais de diàleg a nivell nacional. A nivell europeu sí que es llança la idea de col·laboració més
estreta amb serveis socials (públics i del tercer sector). Pel que fa a la renda bàsica universal, s’està
treballant per una renda mínima europea i podem incidir-hi amb les nostres propostes.

Pregunta 2: Teresa Crespo. Membre de la Junta directiva i de la vocalia de
pobresa d’ECAS
Les entitats socials voldrien saber fins a quin punt pertànyer a la UE hauria d’assegurar
el reconeixement d’uns drets socials i laborals com a ciutadans europeus, i proporcionar
la garantia d’unes condicions de vida òptimes. I també conèixer la capacitat i la voluntat
política de la UE d’emprendre aquesta nova orientació social i econòmica: és possible
pensar en un mercat laboral que garanteixi unes condicions dignes en la contractació i
els salaris?

CESE: A nivell europeu s’estan fent grans esforços, però els estats membres han d’acompanyar
també les mesures que es proposen. Europa ha de ser social, no tenir mesures socials. Queda molt
per fer.
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Imatge: FEMAREC
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CE: S’han fet molts passos en els últims anys: protecció social, salari mínim europeu, etc. La
dimensió social és molt forta i es té molt en compte.
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Pregunta 3: Rosa Balaguer. Vicepresidenta i vocal d’incidència pública d’ECAS
Com es valora des de la Comissió Europea la proposta d’una renda bàsica universal
europea, adaptada a cada estat membre? Com podem impulsar-la?
CE: Com a renda bàsica universal no hi ha una proposta concreta, però es poden suggerir a través
d’aquesta consulta pública.

Pregunta 4: Esteve Ferrer. Secretari d’ENSIE, Federació Europea d’Empreses
d’Inserció
L’article 20 de la Directiva 2014/24 /UE estableix la reserva de la contractació pública a
“operadors econòmics l’objectiu principal sigui la integració social i professional de
persones discapacitades o desfavorides”. Considera que aquest recurs és especialment
estratègic per a la lluita contra l’exclusió social? Com valora la implementació d’aquesta
directiva en els estats membres i, especialment, en el Regne d’Espanya?
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CESE: Si, l’article 20 estableix el suport de reserva de contractes a empreses d’àmbit social, però
el mateix article es contradiu ja que cada estat membre pot decidir aplicar-lo o no. L’any 2016 es
van obrir actes d’infracció a diferents països, entre ells Espanya, però no se sap quin efecte real
van tenir. En el Fòrum de persones amb discapacitat també es planteja aquest tema, que afecta en
major mesura a les dones.
CE: És una llàstima el tema de les empreses socials en la contractació pública. Les entitats podrien
formar els gestors públics. Està previst un pla d’economia social en el que es podria influir.

Pregunta 5: Jesús Delgado Almendros. Membre de la junta i responsable de
Relacions Internacionals

CESE: Hi ha una manca de voluntat política dels estats membres pel que fa a persones immigrants.
Amb la crisi climàtica també arribaran nous fluxos migratoris. Calen polítiques de caràcter
europeu, no nacional.
Comissió Europea: Hi ha diferents propostes sense gaire èxit. Cal aprofitar les iniciatives d’accés
a l’ocupació per a acostar-se a aquests col·lectius amb necessitats més específiques.

Durant el debat amb el públic assistent moderat per Ana Ollo, membre de la Comissió
d’Internacional i Innovació Social d’ECAS, es van recollir diverses qüestions, de les quals
destaquen les següents:

Propostes per a una Europa més social
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Els fluxos migratoris a Catalunya i a la resta d’Europa han anat configurant noves
realitats socials i nous escenaris en el món de la feina. Quins creieu que haurien de ser
els compromisos i consensos que haurien d’adquirir el conjunt de països de la UE per
respondre de forma coordinada al fenomen migratori d’avui i de demà, en ple debat
europeu sobre com abordar aquest fenomen creixent, i en un context inesperat de crisi
sanitària, econòmica i social causada per la pandèmia?
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Com es pot visualitzar el paper social de la Unió Europea en un moment de
desconfiança cap a les institucions europees?
Comissió Europea: Un element clau, quan s’implementen els serveis i els projectes amb les
entitats, és compartir de manera didàctica quina part d’aquestes accions és possible perquè
Europa existeix. Cal explicar que hi ha una nota europea darrere de la feina diària i de les polítiques
que ens guien, tot i que a vegades és difícil fer aquesta transferència.
CESE: El Comitè és una institució consultiva, totes les entitats que representen a l’Europa del
teixit socioeconòmic estan representades, part del seu compromís és explicar i identificar els
problemes, aspectes que es poden canviar, millorar, etc.. A les eleccions europees del maig de
2019, hi va haver més participació que mai, i cal mantenir aquest interès per la idea europea. Què
fan les institucions europees en el dia a dia? A vegades no es donen les respostes adequades a les
preguntes que es plantegen.

- 22 -

La crisi de la COVID-19 ha fet aflorar a Lleida el problema dels treballadors
temporers. Per què no s’aborda aquesta qüestió en èpoques de bonança?
CESE: La pandèmia actual ha donat més visibilitat als grans problemes relatius a les condicions
de treball, vida i transport dels milers de treballadors temporers que treballen a Catalunya,
procedents d’Àfrica o dels països de l’Est de la UE. Aquests treballadors contractats per a la
recol·lecció de fruites i verdures són en general especialment vulnerables, i són ara les noves
víctimes de la COVID-19.

Propostes per a una Europa més social
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La responsabilitat de l’aplicació adequada de les normes de la Unió Europea en relació amb els
treballadors de temporada incumbeix a les autoritats nacionals, i la Comissió Europea només pot
vigilar l’aplicació adequada de les normes de la Unió. La funció del CESE, que és la veu de la societat
civil organitzada a nivell de la UE, és principalment la de donar la seva veu a través dels dictàmens
quan s’inicia la legislació de la UE. El CESE també dóna suport a les activitats de l’Agència Europea
per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) i l’Autoritat Laboral Europea (ALE).

L’actual crisi sanitària està dificultant molt la vida de les persones en situacions
de discapacitat visual, en particular les mesures preventives que s’han anat
adoptant, atès que aquestes persones depenen en gran part del tacte. Quines
mesures concretes està prenent la UE per assistir a les persones en situació
de discapacitat visual?
CESE: L’enfocament de la UE cobreix el conjunt de les persones amb discapacitat, sense dirigir-se
específicament a les que tenen una discapacitat visual. Pel que fa a la crisi sanitària causada per la
COVID-19, la UE ha llançat recentment dos instruments en el sector sanitari. El primer és el nou
programa La UE per la Salut, que cobrirà el període 2021-2027. Aquest programa té tres objectius
principals generals:
1. Protegir la població de la UE enfront de les amenaces transfrontereres greus per a la
salut;
2. Garantir la disponibilitat i l’assequibilitat dels medicaments, els productes sanitaris i
altres productes pertinents per a la crisi i donar suport a la innovació;
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3. Reforçar els sistemes sanitaris i la mà d’obra sanitària.

El segon instrument són mesures a curt termini per reforçar la preparació sanitària de la Unió enfront
dels brots de la COVID-19. Són accions necessàries per millorar la preparació, com ara la realització
de proves de diagnòstic, el rastreig de contactes, la vigilància millorada de la salut pública i l’accés
ampliat a contramesures mèdiques, com són els equips de protecció individual, els medicaments o
els productes sanitaris. Aquestes accions també inclouen mesures relatives al suport a les minories
i les persones vulnerables. La Comunicació esmenta directament les persones amb discapacitat pel
que fa a la importància que rebin adequats equips de protecció individual.
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Annex 4. Participants
> FERRAN BUSQUETS

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓ ARRELS
Director de la Fundació Arrels i membre del Consell Directiu i del Patronat
de la Fundació Mambré. És també vocal del Comitè d’Ètica dels Serveis
Socials de Catalunya. Anteriorment, ha estat cap de gestió interna d’Arrels
amb responsabilitats en administració, finançament, recursos humans i
sistemes d’informació. Ha estat voluntari a l’equip del carrer i el centre obert
de l’entitat. Enginyer superior en Informàtica i postgrau en Mediació Social,
ha treballat professionalment durant més de deu anys a l’empresa privada
en l’àmbit de les bases de dades. En paral·lel, i de manera ininterrompuda,
ha estat voluntari en els àmbits de presons i països del sud, oferint suport
tecnològic a organitzacions. La Fundació Arrels és membre d’ECAS des del
2004 i forma part de la Junta Directiva des del 2009.
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> ISABEL CAÑO

VICEPRESIDENTA DEL COMITÈ ECONÒMIC I SOCIAL EUROPEU
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Afiliada al sindicat d’UGT. Responsable de l’Oficina de la Unió General de
Treballadors (UGT), a Brussel·les i col·laboradora de la Secretaria Confederal
de Política Internacional de la UGT des del 1993. Seguiment de la Política
Europea i sindical. Relacions bilaterals amb altres organitzacions sindicals
i socials. Membre suplent del CESE (Comitè Econòmic i Social Europeu)
(1997-2010). Membre titular del CESE des del 21 de setembre 2010 a les
seccions TEN i NAT. Activa en temes com el desenvolupament rural, el medi
ambient, el desenvolupament sostenible, l’educació, la formació, l’energia, la
salut pública i la societat de la informació. Grup d’estudi permanent sobre la
Comunitat Europea de l’Energia 2015-2018. Membre del Grup Permanent
Agenda Digital des de la seva creació. Membre de les Delegacions del CESE
a les Conferències Climàtiques del 2013 a 2018 (COPs de Varsòvia, Lima,
París, Marràqueix i Bonn). Membre de les Delegacions del CESE a l’HLPF
de les Nacions Unides (Fòrum Polític d’Alt Nivell) sobre Desenvolupament
Sostenible. Membre de la Taula de la secció TEN 2010-2018. Vicepresidenta
de l’Observatori de Desenvolupament Sostenible 2013-2018. Vicepresidenta
del CESE, responsable de Comunicació des 2018.

Consell de Diplomàcia Pública
de Catalunya

> ANA CARRERO

CAP DE L’EQUIP D’ESPANYA A LA DIRECCIÓ GENERAL D’OCUPACIÓ, ASSUMPTES SOCIALS
I INCLUSIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA
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Llicenciada en Dret i Administració d’Empreses per la Universitat Carlos III
de Madrid el 2004. Forma part del Cos Superior d’Interventors i Auditors
de l’Estat espanyol des del 2007 i és també funcionària europea des de l’any
2011. Actualment exerceix com a cap de l’equip d’Espanya a la Direcció
General d’Ocupació, Afers Socials i Inclusió de la Comissió Europea, a la unitat
responsable de promoure la modernització del mercat laboral i els sistemes
de protecció social, els principis de cohesió econòmica i social, la capacitat
institucional i les reformes administratives a Espanya, d’acord amb l’agenda
de reformes del Semestre Europeu, així com assegurar una programació
i implementació efectiva de Fons Social Europeu, la Iniciativa d’Ocupació
Juvenil i el Fons Europeu d’Ajuda als més desfavorits.
Amb una trajectòria professional forjada en institucions públiques, com la
Comissió Europea, el Tribunal de Comptes Europeu i el Ministeri d’Hisenda
espanyol, Ana Carrero posseeix una dilatada experiència en l’àmbit de
l’economia i les finances en el sector públic, fons estructurals de la Unió
Europea, especialment el FSE, i polítiques d’ocupació i inclusió social. També
té un profund coneixement de les polítiques, normativa i procediments
que sustenten aquests sistemes, tant a nivell nacional com europeu, i un
ferm compromís per proporcionar totes les garanties de qualitat, legalitat i
regularitat en la seva execució.

> LAURA FORASTER
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SECRETARIA GENERAL DEL CONSELL DE DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE CATALUNYA, DIPLOCAT
Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la UPF i en
Humanitats per la UOC i té un màster en Estudis Europeus cursat a la KU de
Leuven, a banda de formació específica en diplomàcia pública i en missions
d’observació electoral. Del 2012 al 2018 va ser la directora executiva de
Diplocat i, prèviament, havia exercit com a cap de gabinet del conseller
de Comerç, Turisme i Consum (2003-2006) i d’Innovació, Universitats i
Empresa (2006- 2010). Abans d’aquestes funcions, va treballar a Brussel·les,
desenvolupant diferents tasques a la Comissió Europea, el Comitè de les
Regions, la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la
Unió Europea i el Parlament Europeu. És secretària general de Diplocat des
del 17 de desembre de 2018.
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> SONIA MORAGREGA

DIRECTORA GENERAL DE LA FUNDACIÓ INTERMEDIA
Llicenciada en Pedagogia Terapèutica per la Universitat de Barcelona.
Postgrau en Inserció laboral per la Universitat Politècnica de Catalunya i en
Ciutadania i Immigració per la Universitat de Girona. Té formació específica
en model de competències, perspectiva de gènere i lideratge d’organitzacions
i d’equips. Ha desenvolupat els més de 20 anys de la seva trajectòria laboral en
l’àmbit de l’ocupació i l’acompanyament a persones en risc d’exclusió, tant per
a l’administració pública com per a l’àmbit privat. Del 2003 al 2015 ha treballat
a la Fundació SURT on el seu últim càrrec va ser el de directora tècnica. L’any
2012, amb la creació de la Fundació Intermèdia per part de SURT, Ires i Suara
Cooperativa, passa a formar part d’aquesta Fundació sent-ne la directora
operativa i des de fa 2 anys la directora general. Fundació Intermèdia és
membre de la Junta Directiva d’ECAS, i forma part de la Comissió d’Inserció
laboral d’ECAS des de la seva creació.

> XAVIER PUIG
PRESIDENTE DE ECAS
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Educador social, diplomat en Magisteri i diplomat en Direcció d’Organitzacions
no Governamentals per ESADE. Director de l’Associació CEPS. Vinculat
a diferents plataformes socials amb diferents responsabilitats, ha estat
membre de Junta Directiva de la FEDAIA, de la patronal catalana AEISC i
de l’espanyola AEEISSS, de l’EAPN-Espanya i de xarxes europees d’economia
social.
Va ostentar la presidència de la Confederació Empresarial del Tercer Sector
Social de Catalunya des de la seva creació fins a l’última renovació de
l’equip directiu. Actualment és membre de la Junta de Govern de Col·legi
d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i president del seu Consell
General. CEPS ha estat membre d’ECAS i de la Junta Directiva des de la seva
creació, ostentant la seva vicepresidència en diferents mandats.
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> BERNAT SOLÉ

CONSELLER D’ACCIÓ EXTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I TRANSPARÈNCIA DEL
GOVERN DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
És enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i professor
d’ensenyament secundari. Ha treballat d’enginyer en el sector empresarial,
per compte propi i com a professor d’institut. Actualment és diputat del
Parlament de Catalunya pel Grup parlamentari republicà, del qual n’ha
estat portaveu adjunt i, des del 2011 i fins a prendre possessió del càrrec de
conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, ha estat
alcalde d’Agramunt.
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Va iniciar la seva trajectòria política com a secretari de Comunicació de
l’executiva comarcal d’ERC a l’Urgell el 2005, i va ser elegit diputat per Lleida,
a la llista de Junts pel Sí, a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.
Des d’aleshores, ha estat president de la Comissió de Treball, membre de
les comissions d’Agricultura i Afers Institucionals i portaveu a la d’Educació
del Grup Parlamentari Republicà. En política local, ha estat regidor d’ERC
al consistori d’Agramunt des del 2007. El 2011 va ser elegit alcalde de la
població, càrrec per al qual ha estat reelegit en dues ocasions (els anys 2015
i 2019). També ha estat membre de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.
Vinculat al món associatiu des dels anys 80 com a membre de l’Agrupament
Escolta d’Agramunt (1984-2004), cap d’Agrupament (1999-2001), jugador
de bàsquet federat (1989-2004), membre fundador de la Cobla Jovenívola
d’Agramunt (1987-2007), director musical del Grup Caramellaire Aires del Sió
i col·laborador de la Companyia Teatredetics (2000-2008).
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Entitats membres de Diplocat
>> Institucions públiques i entitats
municipalistes
- Generalitat de Catalunya
- Ajuntament de Barcelona
- Ajuntament de Tarragona
- Ajuntament de Girona
- Ajuntament de Lleida
- Ajuntament de Vielha e Mijaran
- Diputació de Barcelona
- Diputació de Tarragona
- Diputació de Girona
- Diputació de Lleida
- Consell General d’Aran
- Associació Catalana de Municipis i
Comarques
- Federació de Municipis de Catalunya

>> Universitats, escoles de negocis i
centres acadèmics
- Universitat de Barcelona (UB)
- Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
- Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
- Universitat Pompeu Fabra (UPF)
- Universitat de Lleida (UdL)
- Universitat de Girona (UdG)
- Universitat Rovira i Virgili (URV)
- Universitat Ramon Llull (URL)
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
- Universitat de Vic - Universitat Central de
Catalunya (UVic-UCC)
- Universitat Internacional de Catalunya
(UIC)
- Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU)
- Institut Barcelona d’Estudis Internacionals
(IBEI)
- EADA Business School
- Barcelona Graduate School of Economics
(Barcelona GSE
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- Consell General de Cambres Oficials
de Comerç, Industria i Navegació de
Catalunya
- Foment del Treball Nacional
- Micro, petita i mitjana empresa de
Catalunya (PIMEC)
- Confederació de Cooperatives de
Catalunya
- Associació Multisectorial d’Empreses
(AMEC)
- Fundació Privada d’Empresaris (FemCAT)

- Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
- Unió General de Treballadors de Catalunya
(UGT)
- Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
- FC Barcelona
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>> Entitats de l’àmbit empresarial

>> Entitats de l’àmbit social, sindical i
esportiu
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