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En els darrers anys, hi ha hagut un evident augment i aprofundi-
ment de les desigualtats i, lluny de millorar, tot i la relativa recupe-
ració econòmica, la recuperació social continua sense arribar. No 
tothom ha perdut durant els anys de crisi, ni tothom que hi ha perdut 
ho ha fet amb la mateixa intensitat: malauradament, els casos de 
vulnerabilitat social segueixen estant a l’ordre del dia sense que 
des dels poders públics s’hi hagi volgut posar fre.

La Fundació Rafael Campalans edita aquest 2018 el cinquè  
Informe social, un dels seus principals actius amb què posa de 
manifest que no ens resignem a la idea que les desigualtats són 
naturals i de difícil solució. Estem convençuts que l’exclusió so-
cial es pot combatre si hi ha voluntat política, amb polítiques  
públiques adequades, basades en la solidaritat, en el treball, amb 
polítiques fiscals redistributives i governs que posin en primer pla 
l’assoliment  d’una societat més igualitària i justa.
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Presentació
José Montilla
President de la Fundació Rafael Campalans

Tens a les teves mans el nou informe anual de la Fundació Campalans sobre la situació social de 
Catalunya. Aquest és el cinquè Informe social de la Fundació. Una publicació que ja s’ha consolidat 
com un treball de referència que contribueix com un modest gra de sorra a l’esforç de conèixer 
millor la nostra realitat social i donar, així, dades i arguments per a la seva transformació. 

El treball realitzat entorn d’aquest document respon a una actitud de serenitat, ambició, rigor i 
tenacitat.

Serenitat, necessària per encarar-nos a un debat polític massa volàtil i tot sovint enterbolit – quan 
no embrutat – per polèmiques inútils. La pressió del darrer moment, del darrer titular, de la darrera 
ocurrència, de la darrera provocació, sempre amb finalitats estrictament tàctiques. 

Ambició, imprescindible per la complexitat dels reptes que tenim al davant, que no són altres que 
fer possible una societat més inclusiva, més justa, menys desigual i com articular les polítiques 
públiques que l’han garantir progressivament.

Rigor, per conèixer, llegir i analitzar adequadament les dades. Hem de seguir treballant per formular 
correctament les hipòtesis, per verificar la seva evolució amb dades contrastades, per evitar la 
temptació del titular fàcil o cridaner sense base real. En definitiva, rigor per combatre la demagògia.
I, finalment, tenacitat. La convicció de les nostres raons i dels nostres ideals basats en la justícia i 
la llibertat. La consciència, també, de que aquesta és una lluita de fons, que heretem de generació 
en generació. 

Doncs bé, aquest nou informe posa l’accent en la feblesa de les polítiques socials malgrat que 
l’economia catalana i espanyola creixen a bon ritme. Fa un balanç sobre les iniciatives polítiques en 
aquests anys de post-crisi i reflexiona sobre temes específics que constitueixen autèntics reptes 
per a una política social progressista: la situació de les dones, el finançament de l’autogovern, 
la inversió en matèria d’infància, la situació de la formació professional,  el sosteniment de les 
pensions, l’impacte de la revolució robòtica i digital, les polítiques ambientals i, finalment, la 
perspectiva d’una política social europea.

La crisi ha deixat seqüeles en el panorama social. És cert que hi ha qui hi ha sortit guanyant. Fins 
i tot podem reconèixer que en algun sector de l’activitat les dificultats econòmiques i financeres 
han estimulat les empreses i les han forçat a millorar les seves capacitats per a l’exportació tot 
obrint nous mercats. Però en el terreny social hi ha més persones amb greus dificultats per a viure 
una vida digne. La crisi ha agreujat problemes crònics i n’ha fet aparèixer de nous. La precarització 
del mercat de treball (especialment per als joves), el deteriorament de les retribucions, de les 
condicions de treball i de la negociació col·lectiva, la cronificació de la pobresa adulta i l’augment 
de la pobresa infantil, en són alguns dels més importants. 
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Aquest agreujament dels problemes socials, poc conegut i poc present a l’agenda pública del 
nostre país, no s’expressa amb prou força amb el simple esment d’aquests problemes. Per això, 
sense entrar en el detall que forma part de les contribucions d’aquest Informe, crec que convé posar 
de manifest el que ens diu M. Marí-Klose en la seva text sobre la inversió en infància: “Espanya 
forma part d’un nombrós grup de països on la pobresa infantil es major que la pobresa del conjunt 
de la població. Catalunya també pertany a aquest grup”. Més il·lustratiu: a Catalunya hi ha (dades 
de 2016) uns 348.600 nens i nenes que viuen per sota del llindar de pobresa. I, tant en menors 
de 18 anys com en la franja de població d’entre 18 i 64 anys, aquest indicador de desigualtat ha 
augmentat en aquesta darrera dècada. 

Essent molt greu aquest fet, n’hi ha un altre que no ho és menys. Es tracta de la creixent desconfiança 
en la política i en les institucions. La constatació de que la recuperació econòmica, que malgrat 
totes les reserves és un fet, no serveix per tancar les greus ferides de la crisi com ara el ja esmentat 
increment de la desigualtat,  provoca un gravíssim corrent antipolític. És aquesta una circumstància 
que alimenta els populismes de tota mena i deslegitima, al final, el sistema democràtic. 

A més, tot i reconèixer que l’economia travessa una etapa de creixement, no podem oblidar-nos 
de que les condicions favorables per a la bona marxa de l’economia, els famosos “vents de cua”, 
estan començant a declinar. La tendència a la baixa del comerç internacional, els problemes de 
les polítiques europees entorn de l’Euro, el Brexit, l’augment dels preus del petroli o l’acabament 
de la compra massiva de deute sobirà per part del BCE, constitueixen amenaces en l’horitzó que 
qualsevol govern seriós ha de tenir en compte. 

Aquest nou horitzó que tenim al davant és un autèntic repte per a tots els governs europeus. 
També per al governs espanyol i català, cadascun d’ells amb les seves respectives responsabilitats. 
La resposta ha de ser – no ho ha deixat de ser mai – un esforç per augmentar les inversions en 
innovació, en recerca, en capital humà, en educació i formació professional, en infraestructures... 
Un augment de l’esforç que hauria de permetre millorar la productivitat, la competitivitat i les 
rendes salarials. 

Dissortadament, i com hem anat constatant en els darrers informes anuals, a casa nostra no 
disposem d’un govern que s’ocupi d’aquestes qüestions. Però el govern de Catalunya disposa de 
recursos i de competències per intervenir en aquests terrenys. I, encara més, disposa de legitimitat 
per participar en la definició de les polítiques econòmiques i socials d’Espanya, col·laborant amb la 
resta d’actors econòmics i institucionals. No és acceptable que la nostra Generalitat s’inhibeixi amb 
l’argument – cada cop menys creïble – de que les polítiques autonomistes estan superades. Massa 
entretingut en les seves querelles internes i en una política de gestos que contribueixi a mantenir la 
tensió política i institucional, el govern de Catalunya ha dimitit de la seva responsabilitat en matèria 
econòmica i social. 

Nosaltres, des de la Fundació Campalans, fem, de nou, un toc d’alerta: els governs serveixen per 
governar. I governar vol dir, fonamentalment, atendre els problemes quotidians i reals de la societat. 
És ben senzill: governar no és fer proclames ni agitar banderes. Repetir-ho pot ser avorrit. Però no 
exigir-ho pot ser negligent.
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Notes introductòries
Eva Granados 

Coincidint amb el cinquè Informe Social de la Fundació Rafel Campalans s’acumulen els 
esdeveniments i efemèrides, com és el desè aniversari de l’esclat de la gran crisi que ens ha portat 
la gran mutació del sistema econòmic, social i també polític que vivim amb angoixa. També un any 
de canvis polítics de vertigen tant a Espanya com a Catalunya, amb el risc de ruptura de l’Estat 
de Dret a casa nostra per part dels independentistes i també amb la primera moció de censura 
que prospera en l’Espanya democràtica, que ha permès acabar amb el govern del Partit Popular 
donant pas a l’actual govern socialista. Un Govern que en els primers cent dies ha evidenciat que 
la justícia social, la regeneració democràtica i la solució del conflicte català mitjançant el diàleg són 
les seves prioritats. En aquest context, us oferim un Informe Social que no vol oblidar l’objectiu 
que va empènyer la Fundació Campalans fa cinc anys a iniciar-lo: contribuir a fixar a l’agenda 
social i política, mitjançant descripcions, anàlisis i propostes, la mirada de persones expertes 
imprescindible mirada i acció per a la justícia social i la igualtat d’oportunitats. 

Després de mesos convulsos i d’incertesa a Catalunya, en què s’ha posat en risc la convivència i en 
què el debat públic només ha girat entorn a la qüestió nacional, el nostre missatge és clar: respecte 
entre els que pensem diferent, reconciliació després de l’esquinçament produït pel conflicte i 
reformes des del diàleg i acords d’àmplies majories. Necessitem avançar cap a l’estabilitat política, 
el sentit comú, la prosperitat i la justícia social. Una justícia social que, malauradament, continua 
desapareguda del mapa de prioritats del Govern de la Generalitat. 

La lluita contra la desigualtat i per un creixement just i sostenible hauria de ser la prioritat de 
qualsevol govern. Ho és per als i les socialistes, que treballem per afavorir la igualtat d’oportunitats 
per a tothom i lluitar de manera preventiva contra l’exclusió social és, sobretot, una qüestió de 
voluntat política. Ho demostren els primers mesos del Govern Sánchez, un Govern compromès 
amb la igualtat i els més vulnerables. Veiem ja els primers resultats del Pla Director per un Treball 
Digne: durant el mes d’agost, més de 46.500 treballadors han passat de ser temporals a fixos 
després de l’avís de la Inspecció per possible frau. Només l’anunci del pla ha fet que es converteixin 
en indefinits contractes temporals. Aquest exemple com a categoria del que significa el canvi 
de color al capdavant del govern d’Espanya. Un govern que ha arribat per tornar a universalitzar 
la sanitat, per retornar la cotització a la Seguretat Social a les cuidadores no professionals de la 
dependència (són més de 180.000, un 90% dones), que crea un Alt Comissionat per eradicar la 
pobresa en la infància, que promou de nou habitatge públic de lloguer, un govern majoritàriament 
femení i feminista. En resum, un Govern que ha fet de l’agenda social una prioritat i que obre un 
camí ferm d’esperança cap a la recuperació i l’enfortiment d’un model de benestar de qualitat a 
Espanya.

Recuperació desigual, fracàs col·lectiu 

Deu anys de l’esclat de la crisi financera. Vàrem rescatar bancs i vàrem ajudar empreses amb diners 
de tots. La factura, però, no s’ha pagat de manera justa: han estat les classes treballadores les que 
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han acabat pagant el preu més car: els estrats més pobres de la nostra societat han perdut durant 
la crisi – entre 2008 i 20016- gairebé el 22% del que guanyaven. Els que ja estaven bé abans de la 
crisi només han perdut el 7,7%. Ens diuen ara que no recuperarem bona part del que es va posar 
per als rescats bancaris. El que volem assegurar ara, però, és que les víctimes, els seus fills i els 
seus nets no seguiran carregant amb tot el pes mentre que els que han sortit beneficiats de la crisi 
continuen acumulant riquesa. Sembla que hem après poc o res i, a sobre, han passat deu anys i el 
que abans eren reptes ara ja són riscos certs: envelliment poblacional, canvi climàtic, agreujament 
de la dualització social, populisme... 

Sí, creix el PIB i baixa l’atur. Però volem posar el focus en la denúncia: és un fracàs col·lectiu 
que el creixement econòmic del que ens vantem no estigui arribant al conjunt de la societat. No 
podem suportar que els beneficis es concentrin en una finíssima capa opulenta de la ciutadania 
mentre que per al gruix del cos social el panorama no millora. La recuperació econòmica és tan 
desigual que les xifres de creixement del PIB avergonyeixen a qualsevol que les posi al costat del 
percentatge de pobresa infantil i de pobresa laboral. 

Les anàlisis i les conclusions d’organismes nacionals i internacionals, prestigiosos informes 
d’ONG’s i sindicats es van succeint. Els governs espanyol i català, amb les seves decisions, han 
contribuït a convertir la recuperació de l’economia en una injustícia més per a la societat. Igual 
que la crisi no va ser un desastre natural, la gestió de la sortida i el panorama que ens ha deixat 
tampoc no ho és: responen a la ideologia dels que han estat al capdavant de les institucions. 
Decisions pensant en la minoria i absència de decisions per redistribuir els beneficis. La 
conseqüència de tot plegat és clara: la pell i l’estructura social que tenim avui i que recollim en 
els diferents capítols d’aquest informe ens descriu una recuperació econòmica injusta.

Una mutació social que comporta també una crisi de representació política. Una societat cada 
cop més dual, on no només les companyies aèries són low cost: vivim a un país ric en què un 
terç dels nostres conciutadans arriben a final de mes amb dificultats, en què a moltes famílies els 
avis i pares ajuden a fills i nets. Avui trobar feina no és sinònim d’estabilitat. Un contracte laboral 
no és un salvavides que atorgui la seguretat necessària per viure sense angoixa. I sense seguretat 
econòmica, tenir un sostre per emancipar-te i un projecte vital autònom és simplement una utopia.

Recuperar la confiança

Amb la recuperació econòmica no és suficient. Necessitem posar les bases d’un nou contracte 
entre capital i treball que asseguri una distribució de la riquesa amb justícia social. Necessitem 
governs forts i cambres legislatives que, de manera responsable, legislin en benefici de tots i 
totes. Hem d’actuar per mobilitzar els recursos necessaris per contrarestar les desigualtats socials 
i garantir la sostenibilitat del planeta. 

Abans de l’esclat de la crisi vivíem de crèdit sense ser-ne gaire conscients. Va explotar la bombolla 
i amb ella el contracte social que ens va donar dècades de benestar. Es van rescatar amb diners 
de tots un sector privat que ha estat i continua sent irresponsable i insensible a la situació de la 
societat a la qual serveix. I ara, amb una economia que creix mentre seguim amb taxes de pobresa i 
desigualtat insuportables, s’ha trencat la base de qualsevol contracte: la confiança. La confiança en 
el futur, la confiança en allò que és col·lectiu, la confiança en les institucions... Restablir certeses, 
seguretats, construir de nou des de l’estabilitat: aquest és el difícil exercici que tenim per davant 
en un món que, a més, es convulsiona per canvis globals del tot disruptius, com ho són els canvis 
de la globalització, i els reptes de la demografia i la tecnologia. 

Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social
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La proposta de l’Informe Social

Aquest any, amb la selecció de textos que us oferim, hem volgut ampliar les temàtiques a tractar. La 
nostra voluntat ha estat anar més enllà de l’anàlisi de la despesa pública i la mesura de la desigualtat, 
incorporant en aquesta cinquena edició de l’informe tres balanços – econòmic i social del procés i de 
l’estat de la igualtat de gènere al nostre país-. S’inclou també un nou capítol sobre ingressos i despesa i 
la seva distribució en el que volem que algun dia esdevingui un estat federal, així com una mirada sobre 
desigualtats a nivell europeu. Superada la fase de retallades pressupostàries i la baixada d’ingressos 
públics, es fa imprescindible reprendre l’anàlisi i propostes sobre els canvis profunds que s’estan 
produint i als que no hem dedicat suficient esforç a entendre per incorporar-los a l’agenda pública.

Els capítols d’aquesta edició de l’Informe Social van saltant d’escala de Catalunya a Espanya, a 
Europa i al món. El tauler s’ha mogut i la consciència que cal observar i actuar localment i global és 
ja una pràctica imprescindible. Hem volgut començar per una mirada a les desigualtats dins de casa 
nostra, les que tenen a veure amb la inclusió social. També fem una mirada, amb moltes propostes 
a les diferències territorials dins d’Espanya i com distribuir poder i riquesa, així com una mirada a 
les disparitats que hi ha entre els diferents estats europeus. 

Desigualtats dins d’Europa: accelerador d’euroescepticisme

La directora d’Afers Europeus a Instrategies, Saray Espejo, en el seu capítol “Està creixent la Justícia 
Social a Europa? Sí, però no suficient” justifica a partir dels resultats de l’Índex Europeu de Justícia 
Social com de necessàries són les polítiques d’abast europeu que minvin les disparitats entre estats 
per evitar el que ja avui està sobre la taula: tensions internes i un creixent moviment euroescèptic 
que qüestiona el projecte europeu com un espai on poder trobar les solucions als problemes 
de la població. La tendència europea és la mateixa que al conjunt d’Espanya i a Catalunya: hi ha 
recuperació econòmica al mateix temps que hi ha grans desigualtats entre països i dins dels països. 

Només amb la cessió de sobirania cap a un projecte europeu que atorgui protagonisme als 
instruments federals de direcció econòmica i faci del pilar europeu de drets socials la resposta 
europea per promoure la justícia social per igualar les condicions socials entre els diferents estats i 
dins dels estats farem possible de nou l’enfortiment del model social europeu.  Necessitem també, 
a més de la decisió dels governs dels estats i regions, un diàleg i concertació social real i robust 
a nivell europeu: sindicats forts i organitzacions empresarials representatives i responsables. 
Fer possible l’accés als drets de ciutadania i millors salaris amb treballs més dignes no és una 
reivindicació tàctica: aconseguir-ho o no determinarà bé un model social i una governança 
democràtica, bé un conflicte social i un populisme en expansió.

I a Espanya? Urgeix una hisenda federal

És ben coneguda la diferència entre nosaltres i la mitjana europea pel que fa al percentatge de  la 
despesa pública respecte el PIB. S’ha anat movent sempre per sota al voltant de sis o vuit punts 
percentuals. Això ha fet que el nostre Estat del Benestar, especialment en alguns capítols crítics 
competència de les Comunitats Autònomes com és l’educació, la infància, la família i l’habitatge 
quedessin molt lluny de les inversions de la major part dels estats europeus amb conseqüències 
per al nostre desenvolupament com a societat. Tot i que entre el 2002 i el 2009 va haver-hi un 
creixement important de la inversió pública en els capítols socials, l’arribada de la crisi i la seva 
gestió va suposar grans retrocessos, que trobeu ben explicats al capítol de l’economista, experta 
en hisenda pública i sistemes federals, Montserrat Colldeforns.

Notes introductòries. Eva Granados
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Tot i que el nivell de desigualtat entre la població de cada comunitat autònoma és en general 
superior al nivell de desigualtats entre territoris, una bona reforma del sistema de finançament 
autonòmic pot ser un motor de reducció de desigualtats socials a Espanya, fent corresponsables 
dels ingressos i despeses als diferents nivells d’administració i garantint, alhora, suficiència 
econòmica per les competències transferides de manera comuna. 

En el capítol que es presenta en aquesta edició l’Informe Social es justifica la necessitat de la 
reforma del sistema de finançament com una de les més importants i encara pendent. Afegiríem 
aquí que, per al proper Informe social esperem poder analitzar el sistema fiscal per tal de poder fer 
propostes per a la seva reforma. Tant la reforma del model de finançament autonòmic com la fiscal 
seran decisives per a la recuperació dels nostres serveis públics, de l’Estat del Benestar. 

El 2017 a Catalunya: del daltabaix de la DUI a la reconducció de la situació amb seqüeles

Hem comprovat que els greus fets de la tardor del 2017 van passar factura a l’economia catalana, 
tot i que l’activació de l’article 155 de la Constitució Espanyola va reconduir ràpidament la situació. 
En el seu capítol, David Fuentes repassa les conseqüències de l’ofensiva unilateral del Govern 
Puigdemont des de la mirada d’un analista de l’economia i la política. Per a ell, la incertesa que 
va marcar els mesos de més confrontació ha estat absorbida en un curt lapse temporal pel teixit 
econòmic. Això sí, Catalunya es troba avui en una situació pitjor que fa un any:  hi ha hagut una fugida 
de teixit financer i empresarial, una davallada del consum, del turisme i de la inversió estrangera 
com a conseqüència de l’autoritarisme antidemocràtic de les jornades del 6 i 7 de setembre del 
2017 al Parlament i la Declaració Unilateral d’Independència feta en dos temps. 

Ara, i amb les dades i també les previsions fetes per la mateixa Generalitat,  ens adonem que estem 
deixant de ser locomotora econòmica d’Espanya, les dades de l’AIReF confirmen que Catalunya ha 
perdut dinamisme si ho comparem amb l’evolució de la resta de comunitats autònomes espanyoles. 
Enguany creixerem, però no ho farem molt més que la resta de CCAA, com havia passat fins ara. 

Dualitat social 

Al capítol introductori oferim unes dades imprescindibles per veure la Catalunya del 2018. L’Enquesta 
de Condicions de Vida publicada per l’INE a finals de juliol passat, les dades que trobem a l’IDESCAT 
i les enquestes del CEO ens mostren la situació social de casa nostra . Un país en el que un 23,8%, 
és a dir 1.753.500 persones es troben en risc de pobresa o exclusió social. Recordem que la taxa 
AROPE, que és d’on surt aquesta xifra, és l’índex europeu que mesura la pobresa monetària, la 
participació al mercat laboral i la privació material. També el 23,7% de la població reconeix tenir 
dificultats per pagar les despeses derivades de l’habitatge. El mateix capítol dóna les dades que 
confirmen que segueix existint una important bretxa de classe social en els resultats acadèmics 
dels nostres joves, fet que fa molt difícil la mobilitat social. I si amb això no n’hi hagués prou, cal 
recordar també que, més enllà del sistema públic de pensions que continua sent el més potent per 
reduir les desigualtats, la resta del sistema de protecció social ha perdut capacitat redistributiva 
el darrer any. Una societat amb una alta debilitat social, tot i les bones dades macroeconòmiques. 

Una societat en què la vulnerabilitat social ha desaparegut de les prioritats polítiques des que van 
arribar els governs independentistes a la Generalitat: Catalunya ha estat la comunitat autònoma 
que més ha patit les retallades socials i també la que més temps està trigant en corregir-les. Raúl 
Moreno, portaveu legislatiu de polítiques socials al Parlament de Catalunya coneix molt bé les 
matèries que llegireu al seu capítol “Balanç social: 8 anys de crisi i de manca d’iniciativa política”. 

Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social
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En ell fa un repàs detallat de la situació dels serveis d’atenció a la dependència, de la garantia de 
rendes, de les polítiques d’infància i de la cartera de serveis socials. El balanç és molt decebedor: 
portem vuit anys reclamant unes inversions imprescindibles per a una societat que s’empobria 
mentre es produïen les retallades. Ara, el Govern ni està ni ningú l’espera. De nou, l’esperança ve 
de les primeres decisions preses pel Govern Sánchez i les propostes que conté el pla de govern del 
ministeri que encapçala Maria Luisa Carcedo.

I dualitat laboral

Fem una mirada a la població i també a la situació del treball a Catalunya per poder complementar 
la mirada social amb la força laboral amb l’ajut imprescindible del president de la Fundació Utopia, 
Francesc Castellana que, tot i no participar en un capítol concret de l’Informe, ens ajuda a realitzar 
l’anàlisi de la situació del mercat laboral. 

Sintetitzant molt: més enllà de les reformes laborals que se succeeixen des del 2012, que tant hem 
anat analitzant al llarg dels Informes Socials, i el daltabaix social de la crisi econòmica i els dèficits 
estructurals de la nostra economia, s’ha produït un exili (aquest sí) econòmic, una disminució 
important de la renda disponible de les famílies fruït de l’atur i la precarització de les relacions 
laborals així com un envelliment de la població acompanyat de la reducció de la població de 16 
a 64 anys. Estem davant, sense cap mena de dubte, d’un risc demogràfic: la xifra de població a 
Catalunya en els darrers 12 anys ha crescut un lleu 2%, però l’anàlisi per franges d’edat revela una 
distribució absolutament anòmala d’aquest creixement. Les franges joves cauen un 14% en el 
mateix període, les franges madures creixen un 20% i les edats passives ho fan en un 21%. Un total 
de 340 mil persones, deixant de banda valoracions actuarials de mortalitat, s’incorporarien com a 
classes passives durant els propers 20 anys. 

Pel que fa al comportament de l’atur, comprovem una vegada més que la fortalesa del vincle amb 
el mercat laboral condiciona per sobre de tot el treball i la seva qualitat. L’atur s’ha concentrat 

Notes introductòries. Eva Granados
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en les persones amb vincles més febles en el mercat de treball: persones no assalariades, i les 
assalariades amb contractes temporals i, a temps parcial. A Catalunya pateixen més els ajustos de 
la crisi les persones assalariades amb baixos i mitjans nivells formatius, mentre que les persones 
amb titulacions superiors augmenten l’ocupació i el seu pes relatiu en el conjunt. A diferència de 
la fase d’escalfament prèvia a la crisi, on hi havia un efecte crida al mercat laboral a joves sense 
estudis, les dades ens demostren ara que la formació torna a ser un actiu per accedir i mantenir-
se al mercat laboral. El teixit productiu canvia estructuralment amb la digitalització, la indústria 
4.0, les concentracions empresarials, la internacionalització i la relocalització alhora. Aquests nous 
requeriments pels treballadors i treballadores estan exposats al capítol sobre formació professional 
de Francisco Miranda i Emili Palacios d’aquest Informe.

Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social
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Al risc demogràfic cal sumar-hi el risc de model productiu. L’evolució estadística per franges 
d’assalariats en el mateix període que veiem als gràfics superiors ens indica que hem perdut una 
força laboral de quasi 200 mil persones. També comprovem que la persona tipus que ha estat 
expulsada del mercat té una de qualificació professional baixa o elemental o fins i tot amb certa 
qualificació professional en indústria i construcció i amb un contracte d’assalariat preferentment 
ordinari, amb un nivell de formació baix o elemental. 

Al mateix temps, veiem que la persona tipus que ha estat contractada en aquest període es dedica al 
sector serveis i preferentment en contractes d’assalariat no ordinari. També detectem un moviment 
esperançador, com és la contractació de persones amb perfil tècnic i professions científiques o 
intel·lectuals amb un contracte d’assalariat preferentment ordinari.

I, en últim lloc, veiem que el pes dels treballadors amb estudis superiors ha resistit millor el període 
de recessió, augmentant la seva participació percentual en el total d’assalariats.

No voldríem acabar aquesta mirada a la força laboral sense recordar que la desocupació de llarga 
durada augmenta de forma preocupant per sobre del 50% de la desocupació. Una preocupació 
encara més greu si recordem la baixada del nivell de cobertura del sistema de prestacions que 
esperem que es reverteixi ràpidament amb el suport de les forces parlamentàries a les propostes 
del nou Govern. Cal remarcar que les dones, en ple moment de recuperació econòmica, no veiem 
reduir l’atur igual que els homes.
 
El mercat de treball té un comportament cada cop més dual per capes: mentre unes, les més 
formades i més vinculades al coneixement, creixen, les altres menys qualificades i amb ocupacions 
amenaçades per la digitalització veuen disminuir el seu pes relatiu en el conjunt de l’ocupació. 
Jordi Garcia Brustenga en el seu capítol “A las puertas de una época dorada davant el creixement 
econòmic, aposta per una capacitat renovada dels governs per assumir el rol d’impuls en direcció 
d’un nou paradigma socio-tecnològic que, segons l’autor, ens podria portar a una nova època 
daurada. Amb una mirada molt més optimista que la que llencem aquí del mercat laboral i la forta 
dualitat social, situa la preparació d’empreses i persones – amb un paper molt important de la 
formació en els sectors afectats pels canvis – com a una de les claus de l’èxit. 

Les desigualtats en la infància i la joventut, qüestió d’estat

A la dualitat social i laboral cal afegir-hi l’aprofundiment de les desigualtats que per raó d’edat va 
portar la crisi i que s’han consolidat després d’ella. La inversió pública en polítiques adreçades 
específicament a la infància i joventut s’han enfonsat durant la crisi i estan lluny de recuperar-
se després d’anys de bonança econòmica. La sociòloga Marga Marí-Klose ens recorda en el seu 
capítol que la Comissió Europea trasllada a Espanya, un dels països amb els nivells més alts de 
pobresa infantil, el molt limitat progrés assolit. Com si els governs no fossin conscients de la 
transcendència de garantir igualtat d’oportunitats des de la petita infància, es mantenen inversions 
del tot insuficients i un dèbil impacte de les polítiques socials en la reducció de les situacions de 
pobresa al nostre país. Què ens diu el balanç de la crisi en aquest col·lectiu? Els infants fills de les 
famílies més humils han perdut molt més que la resta. La crisi s’ha acarnissat especialment amb 
la infància de famílies vulnerables. Han estat i son les principals víctimes d’aquesta crisi.  Caldria 
afegir-hi també la poquíssima capacitat de coordinació entre diferents nivells administratius així 
com la fragmentació i l’ineficient sistema de serveis i prestacions econòmiques de caràcter social. 
Com pot ser encara que les famílies amb ingressos mitjans i alts tinguin ajuts més generosos que 
els que estan en risc d’exclusió? 

Notes introductòries. Eva Granados
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Des del primer Informe Social hem apostat per la promoció de les polítiques i els drets de la 
infància. En totes les edicions hem dedicat com a mínim un capítol a descriure, denunciar i també 
fer propostes sobre les necessàries millores adreçades a la infància vulnerable. Per això, per a totes 
les persones que fem possible l’Informe ha estat una molt bona i esperançadora notícia saber que 
els infants a Espanya compten des del juny amb un Alt Comissionat per a la lluita contra la pobresa 
infantil. 

El present ja és de les dones

El primer Informe Social va fer un balanç de les desigualtats de gènere. Enmig de la crisi, les 
reivindicacions de les dones havien anat quedant relegades. Enguany, però, les dones s’han 
organitzat, han sortit al carrer i hem estat capaces de situar de nou les reclamacions de gènere al 
capdavant de l’agenda política: la violència masclista, la bretxa salarial, la llibertat sexual, la mirada 
feminista a la judicatura, en la conciliació amb la nostra vida laboral i personal, en la participació 
política i social. S’ha fet molt de camí i queda molt per fer. Res de tot allò aconseguit és per sempre 
si no es continua amb la defensa de cadascuna de les conquestes i, el que és més important, fent 
els canvis educatius i culturals necessaris per construir una veritable societat feminista. Leire Pajín, 
exministra de Sanitat, Política Social i Igualtat del Govern Zapatero, fa un repàs a les polítiques i les 
conquestes en aquest camp des de l’arribada de la democràcia, fa una fotografia actual de l’estat 
de situació de les dones i articula un decàleg prioritzant les actuacions que ens queden per fer. 

... i el futur depèn de la solidaritat intergeneracional

El model social que volem es basa en la justícia social. I fer realitat la justícia social, més enllà 
d’escriure paraules que poden semblar buides, vol dir passar a l’ofensiva davant de tres riscos que 
tenim diagnosticats des de fa molt però que no hi ha manera d’afrontar-los amb rigor per manca de 
voluntat política dels governs català i espanyol dels darrers anys. Ens ho juguem tot si no encertem 
en les decisions.

En primer lloc, i l’article del Francisco Miranda i Emilio Palacios ens dona dades sobre la importància 
de prendre’s seriosament la formació dels nostres joves i la formació al llarg de la vida. Segons 
l’èxit que tinguem en la definició, gestió i governança de la formació professional al nostre país, 
podrem parlar d’èxit en el futur del treball tant en termes quantitatius (quantes persones treballaran) 
com qualitatius (en què treballaran). El canvi tecnològic només és possible si fem les inversions 
necessàries per tenir les persones formades per dur-lo a terme. Podem tenir els millors plans per 
millorar l’eficiència energètica dels edificis, però si no tenim els tècnics necessaris per materialitzar-
los no farem res.  Encara ens falten més persones titulades de formació professional i fer molts 
canvis perquè es rebaixin taxes tan preocupants com és el fet que un de cada dos matriculats dels 
cicles formatius de grau mig abandonin els estudis avui a Catalunya. 

Justícia social vol dir també que les generacions que han contribuït a la societat actual i han fet 
possible el benestar present, criant els seus fills i treballant, tinguin la certesa que la feina dels 
nostres fills i les seves contribucions socials ens permetran tenir una jubilació quan ja no puguem 
seguir treballant.  El sistema públic de pensions està qüestionat des de fa temps i amb ell el model 
d’Estat del Benestar que hem construït en democràcia. Però no hem d’oblidar que de nosaltres 
depèn que sigui sostenible: La majoria social que defensa el sistema públic de pensions ha de 
poder articular-se en el Pacte de Toledo. Com diu Montse Ros, de les Comissions Obreres de 
Catalunya,  el principal escull és polític, no tècnic. Al cap i a la fi, forma part del contracte social 
com es reparteix la riquesa que genera una societat. Contrarestar el poder econòmic dels grups 

Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social
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empresarials globals que aspiren a gestionar el volum de diners dels sistemes de la Seguretat 
Social dels diferents països així com arribar a acords que facin possible fer front al repte demogràfic 
i  el canvi tecnològic serà també una demostració que el futur el construïm col·lectivament.

La doctora en Urbanisme Bárbara Pons és tan contundent com clara en el seu capítol “Las ciudades 
ante la crisis climàtica y social. Nuevos paradigmas para la transición ecològica de los entornos 
urbanos”. Per aquelles persones que no hem aprofundit en aquests temes segur que han trobat 
l’article molt didàctic i clarificador: “La humanitat s’enfronta a un repte global sense precedents: 
el canvi climàtic. És el repte més greu i més urgent al que ens enfrontem com a civilització global, 
tot i que no és l´únic”. És el més crític dels temes globals, el més important de la solidaritat 
intergeneracional, el que posa a prova la nostra generació i, si fallem, pagarem amb l’extinció de 
la nostra espècie. Ara que hi ha debat sobre les energies renovables, sobre els impostos al dièsel, 
quan hi ha evidència de desenes de milers de morts prematures per efecte del canvi climàtic, no 
hauria d’haver dubte per acordar atorgar la prioritat a aquest tema en les agendes polítiques globals 
i locals. Estem parlant, en definitiva, de la vida a la Terra.   

Tan de bo aquest fos l’últim Informe Social que publiquem des de la Fundació. Això voldria dir 
que, igual que a Espanya, a Catalunya hi ha hagut també un canvi d’agenda, un cop de timó que 
ha deixat enrere la política gesticulativa i que es posa a treballar en allò que és propi d’un govern: 
governar per resoldre problemes i no pas deixar un país bloquejat que ho fia tot a l’arribada a Ítaca. 

Notes introductòries. Eva Granados
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Recuperació econòmica, feblesa social
Fundació Rafael Campalans 

Una de les finalitats de l’Informe Social, que s’ha anat mantenint en les diverses edicions d’aquest 
document, ha estat aportar una descripció àmplia de la situació i de l’evolució socioeconòmica de la 
població catalana durant els anys més intensos de la crisi econòmica, però també ara, durant la fase 
de recuperació. En la segona edició de l’Informe Social, referit a l’any 2014, es va adoptar el criteri 
metodològic d’emprar el concepte “d’exclusió social”; un terme que sobrepassava el de “pobresa”, 
i que reflectia més fidelment les diverses situacions que poden portar un individu a quedar al marge 
de la societat en què viu. Més enllà de la dimensió estrictament econòmica vinculada al mercat de 
treball i a la renda, s’incloïen referències a les oportunitats de formació, de participació política i 
de relacions socials; ja que esdevenen també aspectes clau per garantir la cohesió social. Des de 
llavors, totes les edicions de l’Informe Social han incorporat un capítol on, amb major o menor grau 
d’estandardització, es presenten alguns indicadors que poden ajudar a interpretar com evoluciona 
la realitat socioeconòmica dels catalans i de les catalanes amb una mirada àmplia.

En aquest capítol introductori s’actualitzen els indicadors emprats en edicions anteriors; fet que 
permetrà conèixer fins a quin punt la consolidació de la recuperació econòmica dels darrers anys 
s’associa amb la reducció de les desigualtats i la millora del benestar de col·lectius com els joves, 
la població immigrant, les dones o les persones en situació d’atur.

Com en edicions anteriors, les principals fonts d’informació per a l’elaboració d’aquest capítol han 
estat: l’Enquesta de Condicions de Vida (ECV), l’Enquesta de Població Activa (EPA), el Baròmetre 
d’Opinió Política i l’Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió, així com dades del Servicio Público de 
Empleo (SEPE) i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ).

Per facilitar la comparació amb altres números de l’Informe Social, la presentació dels indicadors 
s’estructura d’acord amb les dimensions següents1:

• Dimensió econòmica
• Dimensió residencial
• Dimensió formativa
• Dimensió político-administrativa i de protecció social
• Dimensió relacional

Com és habitual en aquest capítol, la majoria dels indicadors se segmenten per diversos col·lectius 
d’interès d’acord amb el risc d’exclusió social. La doble mirada -per dimensions i per col·lectius- 
permetrà, no tan sols descriure l’evolució dels diferents àmbits de l’exclusió, sinó posar l’accent en 
aquells grups socials que encara queden al marge de la recuperació. 

Els indicadors d’aquest informe han de constituir un quadre de comandament que aporti una visió 

1  Per saber més sobre la delimitació del concepte “d’exclusió social” i les dimensions associades, consulteu l’Informe Social 
2014. 
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aprofundida de les desigualtats socials més enllà de dades que es presenten de manera aïllada. 
És per aquest motiu que convé fer una anàlisi conjunta dels indicadors, relacionant-los entre ells i 
identificant-hi possibles relacions entre els fenòmens observats.   

DIMENSIÓ ECONÒMICA

Pobresa monetària i desigualtat d’ingressos

D’acord amb l’Enquesta de Condicions de Vida, l’any 2017, 1,4 milions de catalans es trobaven 
en risc de pobresa, fet que representava un 20%. L’indicador, que quantifica el percentatge de 
persones que obtenen ingressos inferiors al 60% de la mediana nacional un cop es tenen en 
compte les transferències del sistema de protecció social, segueix la lleu tendència a l’alça iniciada 
el 2016, i s’aproxima als valors de 2014, quan va ser del 20,9%. 

La prevalença del risc de pobresa l’any 2017 va ser més elevada entre les dones (20,7%) que entre els 
homes (19,3%). Aquesta pauta s’ha mantingut a la majoria d’anys del període 2013-2017, a excepció 
del 2013, on la situació relativa de les dones va ser més favorable que la dels homes. Des de llavors, 
la taxa de risc de pobresa té sobretot rostre de dona, amb un diferencial d’1,4 punts l’any 2017. 

L’edat continua introduint diferències remarcables en el risc de pobresa: com més jove és la 
població, més alta és la probabilitat de viure per sota del llindar de la pobresa. El 28,5% dels 
menors de 16 anys s’hi trobaven l’any 2017, el 19% de la població adulta (16-64 anys) i el 15,5% 
de la gent gran. Un any més, els valors més favorables del grup de 65 anys i més podrien explicar-
se per l’efecte de manteniment de rendes propiciat pel sistema públic de pensions. En relació 
amb l’any 2016, però, es detecta un empitjorament relatiu de la situació de la gent gran en aquest 
indicador (+0,5 punts); que s’acumula a l’empitjorament que s’havia produït en el període 2015-
2016 (en passar del 12,1% al 15%). Amb tot, l’increment més sobtat del risc de pobresa es dona 
entre la població de menys de 16 anys, on es passa d’una taxa del 24% l’any 2016 al 28,5% de l’any 
2017. La vulnerabilitat dels joves s’aproxima al màxim dels últims anys, assolit el 2014 (28,8%). Tan 
sols la població de 16-64 anys presenta una vulnerabilitat similar a la de 2016 (19%). 

El 15,7% de la població amb nacionalitat espanyola2 es trobava en risc de pobresa l’any 2017, 
una xifra molt similar a l’enregistrada el 2016. La taxa de risc de pobresa entre la població amb 
nacionalitat estrangera va ser substancialment més elevada (41,6%), i referma la pauta detectada 
en informes anteriors, on ja es posava l’accent que aquest col·lectiu és un dels més proclius a 
experimentar exclusió. Com a dada positiva, però, convé destacar la progressiva reducció de la taxa 
de risc de pobresa entre la població amb nacionalitat estrangera en els últims anys: si bé durant el 
2013 i el 2014 més de la meitat dels estrangers de més de 16 anys es trobaven en risc de pobresa, 
el percentatge s’ha anat reduint cada any des de llavors.   

1 de cada 3 persones que l’any 2017 vivien de lloguer es trobaven en risc de pobresa; una proporció 
que, si bé ha experimentat una evolució favorable en els últims anys (del 48,2% el 2013, al 33% el 
2017), continua sent considerablement més alta que entre les persones que tenien un habitatge en 
propietat. De fet, l’any 2017 la taxa de risc de pobresa entre la gent que vivia de lloguer va ser més del 
doble que la taxa dels que eren propietaris (33% enfront del 14,8%). L’opció d’adquirir una vivenda o 
viure de lloguer continua sent un bon reflex de situacions en què hi ha limitació de recursos.

Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social

2  Dades per a la població de 16 anys i més.
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El nivell formatiu continua introduint diferències en la probabilitat de trobar-se en risc de pobresa, tot i 
que hi ha canvis respecte dels últims anys: l’any 2017 s’observa clarament la linialitat entre “més nivell 
formatiu, menys risc de pobresa”. En el període 2014-2016 aquesta associació no era tan evident, 
especialment pels individus amb nivells més baixos, ja que la taxa de risc de pobresa entre els qui 
comptaven amb estudis primaris o inferiors i els que havien assolit una formació de secundària de 1r 
cicle era molt similar. L’any 2017 es trenca aquesta pauta i es retorna a la situació de 2013. Analitzant 
pròpiament la taxa de risc de pobresa dels diversos grups, en canvi, hi ha poques novetats: només la 
població amb estudis superiors compta amb una taxa de risc de pobresa inferior als dos dígits (9,1%).

La relació amb el mercat de treball continua sent un bon predictor del risc de pobresa. El 42,8% de 
les persones que el 2017 es trobaven a l’atur eren pobres, mentre que el 2016 ho eren el 46,2%. 
La taxa de risc de pobresa entre la població que tenia feina remunerada i la població jubilada va ser 
substancialment més baixa (13,4% i 11,4%, respectivament), però en relació amb el 2016 el risc de 
pobresa es va incrementar entre la població ocupada (+1,6 punts) i es va mantenir més estable entre 
la població jubilada (-0,3 punts). 

Per composició de la llar, l’enquesta de Condicions de Vida evidencia que  les llars on resideixen un adult 
amb fills dependents són les més proclius a situar-se sota el llindar de la pobresa (35,3%), seguides per 
les llars on viu una persona sola (27,6%). En aquesta modalitat de llar es detecta un fort increment del 
risc de pobresa, que segueix la tendència a l’alçada iniciada el 2016.

Recuperació econòmica, feblesa social. Fundació Rafael Campalans

Taxa de risc de pobresa. Catalunya. 2017 (%)             

Font: IDESCAT. Enquesta de condicions de vida 2017
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L’Índex de Gini, que mesura el grau de desigualtat que hi ha en un territori en una escala entre 
0 i 1 (on el 0 correspon a la màxima igualtat en els ingressos de la població) s’ha incrementat 
lleugerament en el 2017, després d’anys de millora. L’última dada disponible (0,318) trenca la 
tendència a la baixa del període 2014-2017.

Mercat de treball

Malgrat que l’indicador clau de l’Estratègia Europa 2020 en l’àmbit del mercat de treball és la taxa 
d’ocupació, a nivell català i espanyol la mesura de referència és la taxa d’atur, que quantifica el gruix 
de població en edat de treballar que busca feina i no en troba, perquè és en aquest indicador on la 
situació del nostre país és més desfavorable amb relació a l’entorn proper. 

D’acord amb l’Enquesta de Població Activa (EPA) del II trimestre de 20183,  la taxa d’atur a Catalunya 
va ser de l’11,3%; un valor notablement inferior a la dada equivalent d’anys anteriors. En el període 
2013-2018, aquest indicador ha passat del 22,5% a l’esmentat 11,3%; és a dir, pràcticament s’ha 
reduït a la meitat. En nombres absoluts, la interpretació és similar: en 5 anys, el volum de persones 
a l’atur ha passat de més de 875.000 a poc més de 430.000. És innegable que en els darrers anys 
el comportament global d’aquest indicador ha estat força positiu. Però en un Informe Social com el 
que ens ocupa, abans de valorar la magnitud de la millora, és imprescindible considerar fins a quin 
punt aquesta pauta s’ha estès als col·lectius que presenten més dificultats per trobar feina. De la 
mateixa manera que en edicions anteriors, es vol posar èmfasi en la taxa d’atur de les dones (11,9%); 
dels joves de 16-24 anys (27,4%) i de les persones de nacionalitat estrangera (20,8%), en ser les 
respectives taxes d’atur superiors a la mitjana de Catalunya. Les dades posen de relleu que encara 
hi ha un fort biaix per edat (la taxa d’atur entre els joves és pràcticament 3 vegades superior a la taxa 
de la gent de més de 55 anys); per nacionalitat (la taxa entre els estrangers és el doble que entre els 
espanyols); i amb menor intensitat, un biaix de gènere entre homes (10,9%) i dones (11,9%). 

Malgrat la reducció dels índexs d’atur dels darrers anys entre tots els col·lectius analitzats, una 
mirada des de l’òptica de les desigualtats socials no ens hauria de fer caure en el conformisme: 
l’escletxa entre la taxa d’atur de dones i homes no s’ha corregit en el període 2013-2018; l’escletxa 
entre joves i adults es manté en nivells de 2013 (2,9 vegades superior en el cas dels joves de 16-24 
anys) i el diferencial entre la taxa d’atur d’estrangers i espanyols ha estat del doble cada any des 
de 2013. 

Gairebé 5 de cada 10 persones en situació d’atur ho són de “llarga durada”, és a dir, fa un any o més 
que busquen feina i no en troben. En nombres absoluts, estarien en aquesta situació unes 205.000 
persones a Catalunya.  

Seguint amb l’EPA, en el II trimestre de 2018 el 78,4% dels treballadors tenien un contracte indefinit, 
enfront del 19,6% amb contracte temporal. La contractació indefinida ha anat perdent pes sobre 
el conjunt de la l’ocupació en els darrers anys (era de 81,9% el 2013 i actualment representa poc 
més del 78%). Només en relació amb 2017 sembla que el percentatge que suposen els contractes 
indefinits s’hauria estabilitzat. Si bé les diferències entre homes i dones en la taxa d’atur i en el 
percentatge de contractació indefinida són baixes, un dels indicadors del mercat de treball en 
què encara és present un fort biaix de gènere és en el tipus de jornada laboral d’uns i altres: com 

3  Pel fet que l’EPA és una operació estadística que ofereix dades obre la situació del mercat de treball amb periodicitat 
trimestral, les dades d’aquest apartat es refereixen al II trimestre de 2018, les últimes disponibles durant la realització 
d’aquest capítol.
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succeïa en períodes anteriors, les feines a temps parcial són majoritàriament ocupades per dones. 
I cada cop més. L’any 2013 el 69,2% dels contractes a temps parcials estaven en mans de dones. 
Avui ja representen el 73,4%. 

Privació material

En contrast amb la taxa de risc de pobresa, que és una mesura relativa que depèn dels estàndards 
de vida de la societat de referència, la privació material mesura la capacitat dels individus d’adquirir 
determinats béns i serveis considerats bàsics. Dels ítems que s’utilitzen a l’Enquesta de Condicions 
de Vida per quantificar els nivells de privació material4, l’any 2017 els dos tipus de dificultats més 
esteses entre la població catalana eren la capacitat de fer-se càrrec de despeses imprevistes 
(31,4%) i de fer vacances com a mínim una setmana l’any (29,9%); de la mateixa manera que als 
anys anteriors.

Altres dades remarcables són que un 8% de catalans no es podien permetre disposar de cotxe i 
que un 7,5% va patir retards en el pagament de despeses relacionades amb l’habitatge. 

Amb relació a 2016, cau la privació material en la majoria dels ítems inclosos a l’enquesta. Les 
reduccions més destacades s’observen en el percentatge que no pot afrontar despeses imprevistes 
(-5,4 punts) i en els qui no poden permetre’s una setmana de vacances l’any (-4,3 punts); tot i que 
com s’ha esmentat anteriorment, continuen sent els aspectes on hi ha més privació. La tendència 
descrita és encara més evident si la referència temporal s’amplia a 2013-2017; on encara es vivien 
els anys més durs de la crisi econòmica. En aquest període, la impossibilitat de fer vacances s’ha 
reduït del 42,1% de 2013 al 29,9% de 2017, i la incapacitat d’afrontar despeses imprevistes ha 
passat del 40,5% al 31,4%. L’únic aspecte en què la privació material ha crescut en l’últim any és la 
possibilitat de tenir un cotxe (del 6,5% al 8%). 

Com succeïa en anys anteriors, les persones en situació d’atur, els estrangers i les persones amb 
nivells formatius baixos estan entre els col·lectius amb una privació material més elevada5.

Pel que fa a les persones en situació d’atur, gairebé 6 de cada 10 no es van poder permetre anar de 
vacances com a mínim una setmana l’any, ni fer-se càrrec de despeses imprevistes. Entre aquest 
col·lectiu, una de cada cinc persones va patir retards en el pagament de despeses relacionades amb 
l’habitatge. Tot i la recuperació econòmica dels darrers anys, la situació de privació material entre 
la gent que no té feina no ha millorat substancialment en relació amb anys anteriors. Comparant 
les dades amb el 2015, per exemple, s’evidencia que el 64% no podia fer-se càrrec de despeses 
imprevistes, i que el 63,2% no va marxar de vacances una setmana l’any. Els valors de llavors eren 
molt similars a les últimes dades disponibles.

Pel que fa a les persones de nacionalitat estrangera, més de la meitat eren incapaces de fer-se 
càrrec de despeses imprevistes (52,9%) i el 42,9% no van poder anar de vacances com a mínim 
una setmana l’any. En aquest col·lectiu destacava especialment el percentatge que no es podia 
permetre disposar de cotxe (22,8%) ni mantenir l’habitatge a temperatura adequada (18,7%). 

4  S’analitzen els 4 ítems amb major freqüència per tal de detectar diferències remarcables entre col·lectius. S’exclouen, per 
tant, la possibilitat de menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies, disposar de cotxe i disposar d’ordinador perso-
nal. 

5  En edicions anteriors de l’Informe Social s’havia fet referència a les situacions de privació material de les persones que 
viuen en règim de lloguer. Aquest any no ha estat possible incloure aquesta dada a l’anàlisi. 
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El percentatge de persones de nacionalitat estrangera amb dificultats per tenir casa seva ben 
climatitzada és 3 vegades superior al percentatge observat entre la població general. Per a aquest 
col·lectiu la situació és similar a la de 2014, ja que la ràtio respecte la població general era 
exactament la mateixa.

El baix nivell formatiu és una altra característica fortament associada amb les situacions de 
privació material: tant la població amb estudis primaris o inferiors, com la gent amb estudis 
secundaris de primer cicle presentaven l’any 2017 una privació material superior al conjunt de la 
població en tots els aspectes analitzats: les diferències més destacades van correspondre a la 
impossibilitat de fer vacances (+13 punts) i a les dificultats per afrontar despeses imprevistes (al 
voltant de 10 punts més). 

Els ítems que formen part de la definició de “privació material” es refereixen al consum de béns 
i serveis bàsics; la carència dels quals pot ser bona predictora de situacions d’exclusió social. 
Amb tot, en aquest informe sempre s’ha volgut anar un pas més enllà, i posar de manifest que la 
plena integració de les persones en les societats en què viuen s’associa també al consum d’altres 
béns i serveis que, tot i no ser considerats com a bàsics, poden ser reflex també de privació.  
L’accés a béns i serveis relacionats amb l’oci i la cultura es distribueix de manera desigual entre 
grups socials i aquest fet, al marge de les preferències d’oci dels individus, pot revelar-se com 
una símptoma més d’exclusió. 

Taxa AROPE

La taxa AROPE (taxa de risc de pobresa o exclusió social) és un índex harmonitzat a nivell europeu 
que quantifica el volum d’individus que pateixen dificultats en un o diversos components de 
l’esfera econòmica (pobresa monetària, participació en el mercat de treball i privació material). 
Els resultats d’aquest índex per a l’any 2017 són plenament coherents amb altres dades ja 
presentades en aquest capítol: 1.753.500 catalans i catalanes es trobaven en risc de pobresa 
o exclusió social; fet que suposava el 23,8% de la població. En el període 2013-2017, l’evolució 
de la taxa AROPE per a Catalunya no mostra una tendència clara. Entre 2013 i 2014, l’índex va 
passar del 24,5% al 26% (el valor màxim del període), i en els anys posteriors es va anar relaxant 
fins al mínim del 22,5% corresponent a l’any 2016. L’última dada disponible torna a reflectir un 
increment de la taxa d’exclusió social a Catalunya (23,8%); que representa unes 98.700 persones 
més. Al marge de les petites oscil·lacions entre anys, el cert és que gairebé una quarta part de la 
població de Catalunya viu en risc de pobresa o exclusió social.
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Com ja s’havia evidenciat en altres edicions de l’Enquesta de Condicions de Vida, dels diferents 
col·lectius analitzats, les persones en situació d’atur són les que tenen més risc de pobresa 
o exclusió (59,3%), fet que posa de manifest la importància del treball com a motor per a la 
integració dels individus a la societat en què viuen. De fet, aquesta característica és una de les 
que més diferències introdueixen en el risc de pobresa o exclusió. A tall d’exemple, la distància a 
la taxa AROPE entre la població jubilada i la gent en situació d’atur va ser de 47 punts percentuals 
l’any 2017. Altres col·lectius especialment vulnerables són les persones estrangeres (47,7%), 
els qui han assolit com a màxim estudis primaris o inferiors (30,4%) i els menors de 18 anys 
(29,5%). Pel que fa al sexe, les dones van tenir el 2017 un risc d’exclusió del 24,5%; una dada 
lleugerament superior a la dels homes (23,1%).

Respecte 2016, el risc de pobresa o exclusió social es va incrementar pràcticament en tots 
els col·lectius analitzats, a excepció dels jubilats (amb un descens d’1,5 punts percentuals), la 
població amb estudis secundaris de 1r cicle (-2 punts) i els qui tenen nacionalitat espanyola (que 
van mostrar el mateix risc que l’any anterior). 

Entre els grups amb un empitjorament relatiu més destacat hi ha els joves de menys de 18 anys 
(+2,9 punts), les persones amb estudis primaris o inferiors i a l’atur (+2,5 punts); i el col·lectiu 
d’estrangers (+2,4 punts). Com en anys anteriors, s’observa certa correlació entre el resultat de 
la taxa AROPE d’un col·lectiu i la seva evolució interanual; de manera que els grups amb una 
situació més desfavorable coincidirien parcialment amb aquells que en el darrer any han vist com 
el seu risc de pobresa o exclusió social s’incrementava en major mesura.

Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) a Catalunya. 2017 (%)             

Font: IDESCAT. Enquesta de condicions de vida 2017
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DIMENSIÓ RESIDENCIAL (HABITATGE I ESPAI URBÀ)

Les contingències relacionades amb l’accés i el manteniment de l’habitatge i la percepció de 
l’entorn en què es viu poden conduir les persones a l’exclusió social perquè formen part del 
conjunt de béns i serveis bàsics que s’han de tenir coberts per poder desenvolupar projectes de 
vida autònoms. Disposar d’un habitatge digne és el primer pas per desenvolupar altres àmbits 
que permetin la integració plena: treballar, formar-se, tenir relacions socials, vetllar per la seva 
salut o participar en els afers públics, entre d’altres. 

Diversos indicadors mostren que el 2017, tot i la gravetat de la situació que encara viuen moltes 
famílies a Catalunya, les dificultats de la població relacionades amb l’habitatge van tendir a 
disminuir. Per exemple, amb dades del Consell General del Poder Judicial el nombre d’execucions 
hipotecàries d’habitatges iniciades el 2017 a Catalunya va ser de 4.107, amb una línia descendent 
respecte dels anys anteriors. El 2013, la xifra era de 14.230 execucions hipotecàries d’habitatges, 
i el descens més pronunciat es va donar entre 2015 i 2016, amb una caiguda de més de 4.100 
execucions en un any.

El Centre d’Estudis d’Opinió pregunta a la població catalana fins a quin punt té dificultats per 
pagar les despeses de l’habitatge on resideix, com ara el lloguer, la hipoteca, les despeses de la 
comunitat, etc. Amb dades de mitjan 2016, el 23,7% dels catalans van reconèixer tenir dificultats; 
xifra que s’incrementa respecte de l’any anterior (19,6%). 

Aquest indicador no s’ha de confondre amb les situacions de privació material en què arriben 
a produir-se retards en el pagament de despeses de l’habitatge. En aquest cas, parlem d’una 
situació menys greu, en què també s’inclouen els col·lectius que, tot i sufragar les despeses a 
temps, reconeixen fer-ho amb dificultats.

Taxa AROPE 2017 i variació TAXA AROPE 2016-2017

Font: IDESCAT. Enquesta de condicions de vida 2016 i 2017
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Els grups amb més dificultats per pagar les despeses de l’habitatge són els aturats (39,9%), els 
nascuts a l’estranger (35,0%) els joves de 25 a 34 anys (28,3%) i les dones (24,1%). Tot i que pugui 
sorprendre que els joves de 18 a 24 anys no siguin el grup d’edat amb més dificultats, aquesta 
dada és més comprensible si la contrastem amb el fet que la majoria dels joves d’aquesta edat 
no es comptabilitzen a l’estadística, ja que molt pocs estan emancipats.

Amb relació a 2015, la situació empitjora per als nascuts fora d’Espanya (de 28,1% a 35,0%), i 
també per als ocupats (ja sigui per compte propi +9,5 punts o per compte d’altri +7,1 punts), per 
als adults (+5,5 i +8,0 punts en els diferents trams d’edat) i per als homes (+8,6 punts). Darrere 
d’aquesta pauta podria haver-hi la proliferació de col·lectius que, tot i tenir feina i experiència 
al mercat de treball, compten amb unes condicions laborals tan precàries que no els permeten 
afrontar les despeses de l’habitatge amb facilitat.

A la dimensió residencial, també és rellevant analitzar les característiques de l’entorn de 
residència més enllà del propi habitatge. En la mesura que és l’espai on les persones poden 
estudiar, treballar, comprar o dedicar el temps d’oci, la baixa qualitat d’aquest entorn també 
pot ser un motor de l’exclusió social. Un aspecte important de la qualitat de l’espai públic és la 
percepció de seguretat. D’acord amb la primera onada de 2017 de l’Òmnibus de la Generalitat de 
Catalunya, en una escala del 0 al 10, on el 0 significa “gens segur” i el 10 significa “completament 
segur”, els catalans puntuen amb un elevat 7,7 la sensació de seguretat quan caminen sols de 
nit pel seu barri.

Dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on resideix. Catalunya. 2016 (%)             

Font: CEO. Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2016 2a onada
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Amb tot, aquesta percepció no es distribueix de manera equilibrada en diversos col·lectius 
socials. Dones i gent gran atorguen valoracions més baixes que la mitjana dels catalans: un 7,1 
en el cas de les dones (enfront del 8,4 dels homes) i un 7,3 en els que tenen més de 65 anys 
(per a un 7,9 dels individus de 18 a 50 anys). La plena integració de les persones a l’entorn que 
els envolta requereix també dissenyar espais públics amables i utilitzables per a tot tipus de 
persones. 

DIMENSIÓ FORMATIVA

Les dificultats en l’accés a la formació han estat al centre de debat entorn de les desigualtats en 
l’educació, especialment durant els anys de la crisi econòmica. Les barreres d’accés creixents com 
a conseqüència de l’augment de les taxes universitàries o de les quotes de les escoles bressol 
públiques han generat nombroses veus d’alerta davant el risc que els grups amb menor nivell 
d’ingressos veiessin limitada la seva participació en les diferents etapes educatives. Però més 
enllà de les desigualtats en l’accés, cal analitzar també els resultats del procés d’escolarització en 
termes del temps de permanència al sistema i del rendiment acadèmic assolit. 

L’abandonament escolar prematur, definit com el percentatge de joves de 18 a 24 anys que 
deixen d’estudiar havent completat com a màxim l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), és un 
factor de risc que limita la capacitat d’entendre i participar de manera efectiva en la societat en 
què es viu, especialment en el mercat de treball. Tradicionalment, Catalunya havia tingut taxes 
d’abandonament escolar prematur molt elevades, que es van anar corregint durant els anys de 
crisi econòmica. A continuació, es presenten les dades més recents i es posa l’accent en les 
possibles diferències entre grups socials. 

L’any 2016 (última dada disponible per a Catalunya), el 18,0% dels joves d’entre 18 i 24 anys van 
abandonar el sistema educatiu havent completat com a màxim l’ESO. Aquesta xifra encara està 
per sobre de l’objectiu europeu, que determina que l’any 2020 l’abandonament escolar prematur a 
Catalunya haurà de ser del 15%; però el ritme de reducció dels darrers anys permet ser optimista. 
Fa 10 anys, durant els inicis de la crisi econòmica, l’abandonament escolar prematur superava el 
30% i doblava la mitjana de la Unió Europea. Des de llavors, per a la majoria d’anys del període es 
detecta una reducció d’aquest indicador, que ha estat especialment acusada en els últims anys. 
Durant el període més intens de crisi econòmica, una de les explicacions emprades per analitzar 
el fenomen era l’escassa oferta de llocs de treball per a la població més jove, juntament amb la 
precarietat de les feines existents; i aquest fet podria haver desincentivat l’abandonament escolar 
prematur. El fet que l’abandonament continuï a la baixa en anys de recuperació ens podria indicar 
que les noves generacions de joves cada cop són més conscients de la necessitat de comptar 
amb un bon nivell formatiu per integrar-se amb més garanties al mercat de treball i que, molt 
probablement, els joves encara continuen trobant serioses dificultats per inserir-se al món laboral 
amb unes bones condicions. 

En tota la sèrie considerada, l’abandonament escolar prematur s’ha associat més als nois que a les 
noies. D’acord amb les últimes dades disponibles, la diferència entre uns i altres va ser de 7 punts 
(21,5% per als nois i 14,5% per a les noies). De fet, el 2016 l’abandonament escolar femení ja va 
assolir l’objectiu europeu del 15%; mentre que l’abandonament entre els nois encara quedava lluny. 

Des del punt de vista del rendiment acadèmic, és interessant analitzar fins a quin punt el sistema 
educatiu aconsegueix contrarestar les desigualtats d’origen i garantir que en acabar l’escolarització 
obligatòria tots els alumnes compten amb les destreses necessàries per desenvolupar-se en 
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societat. Per valorar-ho, com s’ha fet en altres edicions de l’Informe Social, es presentaran alguns dels 
resultats de les proves de competències bàsiques de l’alumnat de 4t d’ESO de Catalunya que realitza 
anualment el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, del Departament d’Ensenyament. 

L’any 2017, el 27,6% de l’alumnat de 4t d’ESO va assolir un nivell alt en competència lingüística en 
català; el 35,3% en castellà; un 38% en llengua anglesa i un 29,5% en competència matemàtica. 
Amb relació a 2016, els resultats milloren en llengua castellana, retrocedeixen amb claredat en 
llengua catalana i són estables en anglès i matemàtiques. 

Convé ara analitzar si hi ha diferències remarcables en el percentatge d’alumnat que obté un assoliment 
alt de les competències bàsiques d’acord amb el nivell socioeconòmic del centre en què estudien. 
El volum d’alumnat que s’ubica en el nivell més alt d’assoliment és del 37,8% en català; del 42,6% 
en matemàtiques; del 45,2% en castellà i de més del 57% en anglès quan ens referim a centres 
educatius de baixa complexitat socioeconòmica. En canvi, en analitzar els resultats dels centres 
educatius d’entorns socials més desfavorits, el percentatge d’alumnes al nivell alt d’assoliment no 
arriba al 22% en cap de les competències que aquí es presenten. Entre uns i altres tipus de centre, 
la diferència en el nivell d’assoliment és de gairebé 22 punts en català, de 24 en castellà, de 25 en 
matemàtiques i de fins a 36 punts en llengua anglesa; una de les competències en què l’adquisició 
de coneixements i competències estan més vinculades a factors exògens al sistema educatiu; com 
ara el poder adquisitiu de les famílies de l’alumnat.

Aquestes diferències fan que els alumnes procedents d’entorns socioeconòmics més modestos 
afrontin el pas a l’educació postobligatòria o al mercat de treball amb menys destreses i habilitats 
que els seus companys d’entorns benestants i que, per tant, estiguin menys preparats per aprofitar 
les oportunitats formatives i laborals de la recuperació econòmica. Les dades de 2017 continuen 
reproduint l’escletxa de classe que s’havia identificat en edicions precedents d’aquest Informe Social. 

DIMENSIÓ POLÍTICO-ADMINISTRATIVA I DE PROTECCIÓ SOCIAL

Accés a les prestacions socials

Els indicadors del mercat de treball abans presentats, especialment la taxa d’atur, mostren que 
en els últims anys s’han recuperat llocs de treball perduts durant l’època de crisi, però la baixa 
qualitat de les feines que es creen i la impossibilitat d’alguns col·lectius de reinserir-se al mercat de 
treball després d’anys d’haver-ne quedat fora fan més necessari que mai que l’estat del benestar 
garanteixi el manteniment d’una renda suficient per assolir uns estàndards de vida dignes. 

El percentatge de persones en situació d’atur que el juliol de 2018 tenien dret a algun tipus de 
prestació, ja sigui contributiva, assistencial, renda activa d’inserció o programa d’activació per a 
l’ocupació; se situa en el 64,4%. És a dir, que una de cada tres persones a l’atur no percep cap 
d’aquestes prestacions. 

De les persones en situació d’atur amb dret a ajuda econòmica, el juliol de 2018 només quatre 
de cada deu rebien una prestació contributiva, i una de cada tres percebia un subsidi de tipus 
assistencial (35,7%). El 9,9% era beneficiari de la renda activa d’inserció i el 13,6% restant 
percebia altres modalitats de prestacions. Respecte del 2016, disminueix 4 punts el percentatge 
de persones que reben una prestació contributiva del total de persones que percebien algun tipus 
d’ajuda per desocupació.
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El baix percentatge que representen les prestacions contributives en favor de les ajudes 
assistencials evidencia la vulnerabilitat en què es troben moltes persones a l’atur, que depenen 
d’unes prestacions de per sí modestes i menys consolidades al nostre sistema de protecció social.

A continuació, es vol analitzar la capacitat redistributiva de l’estat del benestar a Catalunya, 
quantificada com la diferència en la taxa de risc de pobresa abans i després de les transferències 
socials. En absència de transferències dels poders públics a la ciutadania, el 40,9% de la població 
estaria en risc de pobresa, una xifra molt similar a la de 2015 (42,1%). Darrere d’una disminució tan 
modesta podria haver-hi la precarietat dels llocs de treball que s’estan creant i l’estancament de 
les xarxes de suport familiars, que ja van tenir un fort paper compensatori durant els anys de més 
intensitat de la crisi. 

De la mateixa manera que en anys anteriors, el grup més desprotegit en absència de transferències 
públiques serien les persones de 65 anys i més, un 84,6% de les quals estaria en risc de pobresa. 
Pel fet que gran part d’aquest col·lectiu es troba en la inactivitat laboral, els seus ingressos depenen 
dels sistemes de pensions. La probabilitat que una persona de 65 anys o més fos pobra si no es té 
en compte l’estat del benestar s’ha mantingut pràcticament igual que el 2015 (85,0%).
Com és d’esperar, la població potencialment activa (16 a 64 anys) és la que té menys risc de 
pobresa (30,6%) abans de transferències, perquè pot participar en el mercat de treball i obtenir-ne 
ingressos. En un context de creació d’ocupació, és coherent que el risc de pobresa de la població 
en edat de treballar es vagi reduint, tot i que el descens és més aviat modest (2 punts percentuals). 
Finalment, el 33,2% dels menors de 16 anys estarien en situació de pobresa si no es comptabilitzen 
les transferències de l’estat del benestar.

Per sexe, les dones segueixen sent més vulnerables que els homes davant l’absència de 
transferències socials (42,4% enfront del 39,4%). Probablement, aquesta dada reflecteix la major 
dificultat de les dones per accedir a feines de qualitat que proporcionin remuneracions equiparables 
a les dels homes i una participació més baixa d’aquest col·lectiu en el mercat de treball.

Si es tenen en compte les pensions de jubilació, la taxa de risc de pobresa es redueix 16,1 punts 
percentuals, fins al 24,8%. Sabent que les pensions de jubilació s’adrecen a un col·lectiu específic 

Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social

Tipus de protecció de les persones en situació d’atur. Catalunya. Juliol de 2018 (%)             

Font: Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Juliol de 2018
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i no a la població general, el fet que tinguin un impacte de 16 punts percentuals en la taxa de risc 
de pobresa global evidencia que les pensions són un dels pilars bàsics del nostre model d’estat del 
benestar. El fet que, quan es tenen en compte aquestes prestacions el risc de pobresa disminueixi 
també entre el col·lectiu de 16 a 64 anys mostra fins a quin punt les persones grans estan contribuint 
encara, a través de les xarxes familiars, a prevenir situacions de pobresa en un context de creació 
d’ocupació de baixa qualitat. Amb tot, la capacitat compensatòria de les pensions s’ha erosionat en 
els darrers anys, ja que l’any 2015 les pensions de jubilació reduïen la taxa de risc de pobresa del 
conjunt de la població uns 17 punts, i ara s’ha estancat en 16 punts.

Si a més de les pensions es comptabilitzen la resta de les transferències socials, es produeix una 
reducció addicional de 4,8 punts en la taxa de risc de pobresa, fins al 20,0%. S’observa per tant, 
que la capacitat redistributiva de les altres transferències equival a gairebé una quarta part de la 
que tenen les pensions de jubilació, la qual cosa denota el poc desenvolupament del sistema de 
protecció social al marge de les pensions de jubilació. De la mateixa manera que en el cas de les 
pensions, la resta de transferències de l’estat del benestar també perden capacitat redistributiva. 
Com s’ha comentat, l’any 2017 aquestes ajudes van reduir el risc de pobresa en gairebé 5 punts, 
quan el 2015 n’eren 6. Aquesta pauta reflectiria que el creixement econòmic dels darrers anys no 
ha anat acompanyat d’un increment de la inversió social a Catalunya.

El balanç per col·lectius reflecteix un important desequilibri per grups d’edat en la capacitat de 
l’estat del benestar de reduir la pobresa, un diferencial menys acusat entre homes i dones. Mentre 
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que les persones de 65 anys i més veuen reduir 69,1 punts percentuals el seu risc de pobresa 
gràcies a les transferències públiques, per als menors de 16 anys la capacitat redistributiva de 
l’estat del benestar és molt escassa (només 4,7 punts). Per al col·lectiu de 16 a 64 anys, l’impacte 
de les transferències públiques també és relativament baix (11,6 punts). Aquest indicador il·lustra 
el protagonisme de les pensions de jubilació en el nostre sistema de protecció social, en detriment 
de les polítiques de suport a les famílies. Amb tot, en els darrers anys ni les pensions de jubilació 
ni la resta de transferències socials no han estat exemptes de les polítiques d’austeritat, fet que ha 
tingut un impacte negatiu en la capacitat redistributiva de l’estat del benestar.

Implicació en els afers públics

En aquest capítol introductori, s’analitzaran dues actituds envers la política: el grau d’interès i 
d’informació sobre els afers públics. D’acord amb la segona onada de 2018 del Baròmetre d’Opinió 
Política del Centre d’Estudis d’Opinió, el 53,2% dels catalans mostren molt o bastant interès per 
la política, mentre que el 2016 era del 56,8%. Tot i que s’observa un cert desgast en l’interès de la 
ciutadania envers els afers públics, cal recordar que encara ens trobem en màxims respecte dels 
anys previs al debat independentista.

Per sexe, els homes continuen mostrant força més interès que les dones (58,0% enfront de 48,7%), 
fet que reflecteix que encara hi ha una escletxa de gènere en la implicació de les dones fora de 
l’àmbit familiar. Per grups d’edat, el segment més interessat per la política és el dels individus de 35 
a 49 anys (58%), mentre que tant els joves com la gent més gran n’estarien més allunyats (45,6% 
en el cas dels de 18 a 24 anys i 47,9% entre els de més de 65 anys). Destaca el baix interès, en 
termes relatius, que mostren els joves, malgrat ser un dels col·lectius que menys està beneficiant-
se de la recuperació econòmica.

En termes generals, 2 de cada 3 catalans afirmen estar molt o bastant informats del que passa en 
política. Tot i que la proliferació d’espais dedicats a comentar l’actualitat política en els mitjans de 
comunicació ha fet que el nivell d’informació s’incrementi també entre les dones, segueix havent-
hi un biaix important en els nivells d’informació d’uns i altres, que és de 12 punts percentuals. En 
aquest indicador, l’edat s’associa positivament amb el grau d’informació del que passa en política, i 
fins i tot els majors de 65 anys n’estan altament informats (64,2%). En contrast, els joves presenten 
uns nivells d’informació especialment baixos (47,2%). 

DIMENSIÓ RELACIONAL

Les xarxes relacionals amb què compta un individu també són un motor d’integració. En altres 
edicions de l’Informe Social es va incloure la pertinença a organitzacions de defensa de drets 
cívics o socials, educatives, professionals, esportives o ecologistes, entre d’altres; perquè les 
persones que en formen part tenen accés a una sèrie de recursos amb els quals no compten els 
seus conciutadans. Més oportunitats de feina, lleure, formació, així com un sistema de solidaritats 
mútues que fomenta el sentiment de pertinença a un grup són alguns dels beneficis a l’abast dels 
individus que participen activament en entitats de diferent naturalesa. 

A la segona onada de 2016 del Baròmetre d’Opinió Política del Centre d’Estudis d’Opinió es va 
preguntar als catalans si pertanyien a diferents tipus d’associacions o entitats, com associacions 
de veïns, partits polítics, sindicats, clubs esportius, ONG o associacions professionals. El primer 
que cal remarcar és el baix nivell de pertinença a aquestes organitzacions: les ONG serien els grups 
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que compten amb més membres (el 22% diu formar-ne part), seguides de les associacions o clubs 
esportius (20,3%) i les associacions culturals (18,3%), mentre que a l’altre extrem només el 3,8% 
forma part d’alguna organització empresarial i el 4,4%, d’un partit polític. 

Però el que més sobta de la participació en entitats és el fort biaix de gènere, no necessàriament perquè 
les dones s’impliquin menys en tot tipus d’organitzacions, sinó perquè la seva participació està molt 
concentrada en associacions veïnals, escolars (AMPA) i de caire religiós, en les quals superen els nivells 
de pertinença masculins. En canvi, els homes destaquen en els partits polítics (5,2% entre els homes 
enfront de 3,7% en les dones), els sindicats (8,8% davant del 6,0%), les associacions empresarials 
(5,4% enfront del 2,4%) i els clubs esportius (27,0% davant del 14,3%). No es pot obviar que els homes 
estan especialment implicats en organitzacions que tenen voluntat d’incidir en els afers públics, mentre 
que les dones optarien per un associacionisme més vinculat als àmbits solidari, familiar i de l’entorn 
residencial més proper, en línia amb el rol que tradicionalment han exercit.

RESUM DE LA SITUACIÓ DE VULNERABILITAT DE DIFERENTS COL·LECTIUS

La taula següent aporta una visió complementària de l’exposada fins el moment, ja que mostra la 
situació dels col·lectius més afectats per la crisi econòmica en les diverses dimensions que s’han 
considerat en aquest informe. Això permetrà, a mode de conclusió, fer una anàlisi transversal dels 
grups amb un risc més alt de caure en l’exclusió social. Tot i que les dades s’han d’interpretar amb 
cautela perquè per a alguns indicadors no es publiquen totes les segmentacions que s’han exposat 
en aquest capítol, sí que proporcionen una aproximació fidedigna als col·lectius analitzats. 

Els homes mostren mals resultats en la dimensió formativa, ja que abandonen prematurament 
el sistema educatiu amb més freqüència que les dones. Les dones mostren uns nivells baixos 
d’interès i informació sobre el que passa en política, així com una baixa pertinença en partits 
polítics, sindicats i organitzacions empresarials, fet que en podria limitar la capacitat d’influir en els 
afers públics.

D’altra banda, les persones en situació d’atur i les de nacionalitat estrangera presenten una situació 
especialment precària en les dimensions econòmica (elevat risc de pobresa, taxa d’atur i taxa 
AROPE) i residencial, ja que tenen més dificultats per pagar les despeses de l’habitatge on viuen 
que la mitjana dels catalans.

Finalment, els infants i joves es troben entre els col·lectius amb una situació més vulnerable en 
tres de les dimensions considerades: tenen una taxa d’atur elevada, més dificultats per pagar 
les despeses de l’habitatge, menys impacte redistributiu de l’estat del benestar, així com menys 
interès i informació sobre el que passa en política.

L’anàlisi de les diferents dimensions de l’exclusió social i de la situació dels col·lectius més 
vulnerables ofereix un balanç ambivalent: si bé la alguns indicadors mostren una evolució favorable, 
s’observa un cert estancament fruit de la debilitat que encara pateix el nostre estat del benestar per 
contrarestar les situacions de vulnerabilitat.

El balanç dels indicadors presentats mostra que la coexistència d’una recuperació econòmica amb 
una acusada feblesa social. La precarietat del mercat de treball unida a l’escassa consolidació 
d’algunes de les polítiques socials del nostre estat del benestar deixen alguns col·lectius en un 
horitzó de vulnerabilitat a llarg termini que sense la intervenció dels poders públics serà difícil de 
revertir.
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Balanç social: 8 anys de crisi i de manca d’iniciativa política
Raúl Moreno

La crisi econòmica iniciada l’any 2010 ha posat a prova tot el nostre sistema de protecció social. 
La pèrdua de llocs de treball, la inestabilitat laboral, l’esclat de la bombolla immobiliària o les 
retallades en inversió pública han estat algunes de les principals causes d’un període difícil 
i convuls per a una gran part de la ciutadania. La dreta espanyola i catalana justificaven les 
retallades en educació, salut i serveis socials advertint-nos de la impossibilitat d’aplicar noves 
polítiques que reduïssin l’arriscat trànsit que moltes famílies feien cap a situacions de pobresa 
estructural en un entorn d’emergència social. 

El cas de Catalunya és paradoxal: no només ha estat la comunitat autònoma que més ha patit les 
retallades, sinó que és la que més està trigant a recuperar-les. La inversió en polítiques socials a 
Catalunya1 (salut, educació i serveis socials) l’any 2017 va ser de 2.227,18 euros per habitant, 560,877 
euros menys que el que es destinava el 2009. 

Segons les dades de comptabilitat regional de l’any 20172, Catalunya és la comunitat amb més 
potència econòmica del país, amb un PIB de 223.139 milions d’euros, un 19,2% del total estatal, 
i la que més creix en termes absoluts amb 9.373 milions, uns 900 milions més que la comunitat 
de Madrid, 3.600 més que Andalusia i 5.200 milions més que la Comunitat Valenciana. 

La gradual recuperació econòmica i la posició de Catalunya respecte la resta de l’Estat ens 
hauria d’ajudar a superar la situació d’emergència social dels darrers anys però cal advertir que 
l’escenari post crisi actual també ha modificat la realitat social d’una bona part de la població. El 
repte no és només recuperar la inversió perduda sinó actuar en un nou escenari on la precarietat 
laboral, la manca d’oportunitats i el col·lapse de l’ascensor social esdevé estructural. Part de la 
ciutadania ha perdut la confiança en tenir un futur millor del que van tenir els seus pares i ha 
vist com algunes de les polítiques centrals del nostre Estat del Benestar, en moments difícils, 
trontollen. Un exemple clar ha estat el debat sobre el sistema públic de pensions, on els partits 
liberals i de dretes han posat en dubte la seva sostenibilitat. Un discurs que ha influït de forma 
important en els sectors més joves de la població que tenen dubtes de si cobraran o no la pensió 
quan es jubilin. 

Que la recuperació econòmica a hores d’ara no estigui traduint-se en una recuperació social no 
és només per una qüestió temporal, sinó que respon a la voluntat d’aprofitar les conseqüències 
de la crisi per introduir un canvi de model social on les privatitzacions, la pèrdua de drets i la 

1  Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Índice de desarrollo de los Servicios Sociales 2017.
2  Institut Nacional d’Estadística (INE).
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reducció de la inversió pública hi juguen un paper destacat. Sorgeix amb força el discurs que 
l’austeritat és necessària per aconseguir una recuperació econòmica i que plantejar en aquests 
moments qualsevol política desmesurada pot posar la recuperació en perill, que vivim en la millor 
situació possible i que només cal viure el present sense preocupar-se pel futur.

A Catalunya, però, aquest canvi de model social es va començar a implantar amb la presidència 
d’Artur Mas al Govern de la Generalitat. Si analitzem l’estructura de la despesa social a Catalunya 
des de l’any 2010 fins a l’any 2018 a partir del pressupost liquidat, es pot observar una reducció en 
totes les partides socials i un augment considerable del deute. Així, Catalunya disposa enguany 
de 700 milions menys per a educació en comparació l’any 2010, 670 per a sanitat, 174 per a 
serveis socials i 811 per a la resta de polítiques, mentre que el pagament del deute ha augmentat 
en més de 3.200 milions d’euros. 

Catalunya destinava el 2010 un 7,8% de tot el pressupost a despesa en serveis socials i promoció 
social per sobre del que destinava Espanya, que era d’un 7,1%. Enguany el pressupost inicial 
destina un 7%, dues dècimes per sota del conjunt de l’Estat. Dit d’una altra manera: el 2010 
Catalunya invertia 309 euros per habitant en Serveis Socials (56 euros per sobre del conjunt 
d’Espanya). L’any 2018 aquesta inversió s’ha reduït fins als 286 euros per habitant, molt en la línia 
de la resta de l’Estat, però cal advertir de reduccions de més de 40 euros per habitant durant els 
anys 2013 i 2016.

El darrer informe sobre l’Índex de Desenvolupament de Polítiques Socials de l’Associació de 
Directores i Gerents de Serveis Socials indica que Balears, Navarra, País Basc, Cantàbria, Astúries 
i la Comunitat Valenciana han recuperat la despesa social prèvia a les retallades provocades 

Estructura de la despesa autonòmica - CATALUNYA 2007-2018 (milions d’euros)

Font: Evolució de la inversion en polítiques socials por Comunitat Autònoma (2009/2017). Asociació Estatal de Directores i 
Gerents de Serveis Socials. Juliol 2018.
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per la crisi. Per contra, Castella la Manxa i Catalunya són les que més mantenen les retallades 
percentualment tot i la recuperació econòmica. Catalunya es converteix en la comunitat autònoma 
que més ha retallat la seva despesa social des de l’any 2009. 

La manca d’inversió social com a generadora de desigualtats

Gairebé una quarta part de la població de Catalunya està en risc de pobresa o exclusió social3. 
La taxa AROPE s’ha mantingut entre el 24,7% de l’any 2010 i el 22,5% l’any 2016. La cronificació 
de la pobresa és una realitat, de forma especial entre la població ocupada, però també entre les 
persones en situació d’atur, on el risc de pobresa i exclusió social ha passat del 52% el 2013 al 
56,8% el 2016. Això afecta especialment a treballadors/es amb sous baixos, dones i a famílies 
amb infants. Les persones menors de 18 anys són les que tenen una major intensitat de risc de 
pobresa (38,6%). 

Tot i que la desigualtat en la distribució de la renda a Catalunya4 ha disminuït lleugerament a 
Catalunya fins al 31,4%, continua tres punts per sobre de fa una dècada i quatre dècimes per 
sobre de la mitjana de la Unió Europea (31% el 2015). 

3  Informe INSOCAT per a la millora de l’acció social. Núm 8. ECAS
4  Índex de Gini. Idescat

Recuperació de la inversió social en relació als anys de crisi, per comunitats autònomes. 
            

Font: Evolució de la inversion en polítiques socials por Comunitat Autònoma (2009/2017). Asociació Estatal de Directores i 
Gerents de Serveis Socials. Juliol 2018.
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Fent una mirada de present i futur, Catalunya ha d’afrontar que una part important de la seva 
població viu ja en condicions de pobresa estructural, fet que requereix d’un abordatge més 
decisiu per part dels poders públics i de recursos públics suficients. D’aquí la importància de les 
polítiques de prevenció, de garantia de rendes, d’accés i manteniment de l’habitatge o d’inserció 
laboral i social, entre moltes altres, que són determinants tant per atacar la situació actual com 
per prevenir-ne de futures. 

Els darrers anys no només han estat protagonitzats per una desinversió social, sinó que també 
per una paràlisi en el desplegament legislatiu i en la iniciativa política. Catalunya s’ha convertit en 
un país en llista d’espera (dependència, discapacitat, residències, intervencions quirúrgiques...), 
amb lleis aprovades i no aplicades i sense un model de futur definit. 

Quatre eleccions al Parlament de Catalunya en 8 anys, el procés d’independència com a monotema 
de l’agenda política catalana, la incapacitat de desenvolupar plans prèviament aprovats o el 
desinterès per complir mocions de contingut social aprovades pel Parlament de Catalunya -amb 
els vots dels partits que recolzen el govern- fruit de dos plens monogràfics sobre pobresa a 
Catalunya, són només alguns elements que reforcen la idea que els anys de crisi han estat anys 
perduts en la reforma d’algunes polítiques socials fonamentals, en modificacions normatives o 
en l’aplicació d’accions concretes. En polítiques socials, la inacció del Govern l’acaba pagant la 
ciutadania.

Atenció a la dependència

En aquesta curta aproximació a l’aplicació de la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la 
Dependència a Catalunya, vull centrar-me en dos aspectes: d’una banda l’infrafinançament de la 
Llei per part del Govern del Partit Popular per la supressió del nivell acordat i la retallada del nivell 
mínim i, de l’altra, la manca d’eficiència en el sistema. 

Actualment, 8 de cada 10 euros del sosteniment del sistema de dependència els assumeix la 
Generalitat de Catalunya5 després que el Govern estatal deixés d’ingressar prop de 500 milions 
d’euros des de l’any 2012 fins l’any 2017. Vist des d’una altra perspectiva: Catalunya ha deixat de 
crear 30.000 llocs de treball, fonamentalment d’ocupació femenina, per la manca de finançament 
de la Llei de Dependència. 

La manca de finançament incrementa, en alguns casos, el copagament dels serveis per part dels 
i les beneficiàries o de les seves famílies. A més, decisions preses i revertides durant aquests 
anys com la de limitar les prestacions vinculades a residència per a col·lectius amb Grau III o els 
diners de lliure disposició de persones amb discapacitat han contribuït a empitjorar la situació, 
convertint-nos en líders estatals en llista d’espera, amb un 37,1% de taxa de desatenció.

Es parla poc dels efectes en termes d’ocupació que aportaria una Llei de Dependència suficientment 
finançada. Als llocs de treball no creats per la manca de finançament, hem de sumar la decisió 
presa pel Govern de l’Estat l’any 2012 de suprimir les cotitzacions socials a 85.000 cuidadores no 

5  XVIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia. 2018. 
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professionals. La recuperació d’aquestes cotitzacions permetria no només un evident augment 
de les cotitzacions, sinó un reconeixement dels drets laborals de les cuidadores que renuncien 
a la seva carrera professional i, en molts casos, assegurar-los una pensió en el futur. El Govern 
català contribueix reduint les prestacions a les cuidadores no professionals. Del 2013 al 2017, 
s’han deixat d’atorgar 25.246 prestacions d’aquestes característiques, segons indiquen les dades 
del Departament de Benestar Social i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

Tot i així, Catalunya atén més de 141.000 persones, el major nombre des de la implantació del 
sistema, i ha reduït en un 8,2% les persones que tot i tenir el dret reconegut no havien rebut la 
prestació. Una bona tendència però lenta. Amb el ritme actual Catalunya necessitaria 40 anys per 
atendre les 88.237 persones6  que es troben en llista d’espera.

Sens dubte, cal cercar la manera d’aconseguir un finançament just per a una correcta aplicació 
de la Llei. L’intent de desmantellar-la per part del Partit Popular ha afectat a totes les comunitats 
autònomes que, a més de fer front a la realitat econòmica, han pres decisions interessants 
respecte a l’eficiència del sistema, aconseguint -com pot ser el cas de la Comunitat Valenciana- 
reduir a la meitat la llista d’espera en els darrers tres anys amb més persones valoradores, i 
menys burocràcia mitjançant la gestió municipal. Per part del Govern de la Generalitat no hi ha 
cap evolució respecte a la Llei de la Dependència catalana, cap reorientació del model actual per 
fer-lo més eficient ni cap pla de xoc de reducció de les llistes d’espera en dependència tot i haver 
estat aprovat pel Parlament de Catalunya durant la passada legislatura.

6  Informe: “La aplicación de la Ley de Dependencia en Catalunya”. ASCAD. Desembre de 2017.

Evolució de les prestacions per Dependència a Catalunya. 2013 - 2017

Font: Informe: “La aplicación de la Ley de Dependencia en Catalunya”. ASCAD. Desembre de 2017.
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IRSC, Cartera de Serveis i comissions aturades

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, va incorporar 
l’indicador de renda de suficiència (IRSC), que ha de ser fixat periòdicament per la Llei de 
Pressupostos de la Generalitat. Aquest indicador serveix per valorar la situació de necessitat, per a 
poder tenir dret o accés a algunes de les 177 prestacions diferents de què disposa l’administració 
autonòmica catalana.
 
Durant els anys més intensos de la crisi econòmica, amb un augment del nombre de prestacions 
econòmiques de caràcter social i persones ateses als serveis socials bàsics, amb una forta 
implicació de l’administració local per tractar situacions extremes, mai es va modificar el valor 
de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, congelat en 569,12 euros mensuals, tot i les 
esmenes pressupostàries presentades per diversos grups polítics durant les diferents legislatures. 
Es dificulta així l’accés a prestacions d’emergència social a una bona part de l’anomenada “nova 
pobresa” i s’assegura un control de la despesa social que es destina a ajudes i prestacions. 

Quelcom semblant succeeix amb la negativa a reformar la Cartera de Serveis Socials, paralitzada 
des de l’any 2010. Una petició reiterada per part de les entitats dels sector, administracions locals 
i empreses prestadores de serveis. Modificar la Cartera de Serveis Socials i adaptar-la a les noves 
necessitats sorgides de la crisi econòmica hauria contribuït a donar una resposta més eficaç des 
de l’administració a les situacions de pobresa i exclusió social d’un part important de la població.

D’altra banda, no reunir des de l’any 2014 el Consell de Serveis Socials de Catalunya ni el Comitè 
d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials -ambdós òrgans de participació regits per l’article 
40 de la Llei 12/2007 de Serveis Socials-  o no haver aprovat cap Pla Estratègic de Serveis Socials 
des de l’any 2013 ajuda a entendre la manca de model de present i futur que pateixen els Serveis 
Socials a Catalunya. 

Si la manca de convocatòria dels òrgans de participació i consulta que estableix la Llei de Serveis 
Socials és preocupant, ho és més encara que aquesta manca de convocatòria també es doni 
en altres àmbits altament sensibles. Les retallades econòmiques en les polítiques socials no 
expliquen, de cap de les maneres, que el comitè interdepartamental de seguiment dels protocols 
d’abusos sexuals a menors creat l’abril del 2016 s’hagi reunit només dos cops en tres anys. 

L’àmbit de la discapacitat ha partit també aquesta inacció. Que la Llei de llengua de signes 
catalana estigui pendent de desenvolupament i assignació pressupostària provoca, per exemple, 
que a l’ensenyament no obligatori (batxillerat i cicles formatius superiors), els alumnes sords 
disposin d’un intèrpret de suport fins a 15 hores a la setmana, és a dir, només per a la meitat de 
la jornada lectiva. Sense reglament i pressupost associat es troba també la Llei d’Accessibilitat 
de Catalunya.

Garantia de Rendes

La llei més destacable posada en marxa durant els darrers anys a Catalunya ha estat la Renda 
Garantida de Ciutadania, fruit d’una Iniciativa Legislativa Popular. Va ser aprovada per unanimitat 
al Parlament de Catalunya el juliol de 2017 i va implementar-se un mes i mig després, el 15 de 
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setembre. Amb aquesta llei es desplega l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que 
té com a objectiu assegurar els mínims d’una vida digna a aquelles famílies que es troben en 
situació de pobresa. Es configura com la darrera xarxa de protecció social per a qui ha esgotat 
totes les prestacions públiques i es troba mancat de recursos econòmics. A més, estableix que 
l’any 2021, puguin cobrar-la totes les persones amb ingressos inferiors al l’Indicador de Renda 
de Suficiència de Catalunya, treballin o no a canvi d’un pla d’inserció social o laboral en funció de 
cadascuna de les situacions.

Un any després de la seva aprovació al Parlament, les dades fetes públiques pel Govern de la 
Generalitat de Catalunya7 fan evident l’aplicació restrictiva dels drets que reconeix la mateixa llei.

Actualment existeixen 26.000 expedients de Renda Mínima d’Inserció i de la nova Renda Garantida, 
sigui com a prestació econòmica íntegra o bé com a complement d’altres prestacions. Prop de 
10.000 expedients menys dels nivells aconseguits el maig de 2011, quan el govern va modificar 
les condicions per rebre la Renda Mínima d’Inserció en ple mes d’agost. Respecte a la Renda 
Garantida, de les 61.000 sol·licituds que han arribat des del 15 de setembre de 2017, només han 
estat valorades 25.251, i d’aquestes només s’han concedit 1.624 noves rendes (el 2,7%).

L’aplicació restrictiva d’aquesta llei ha acabat afectant fins i tot al col·lectiu de persones sense 
sostre o al de dones víctimes de violència masclista que fan ús d’un servei residencial. l el 
Govern no els reconeix el dret a rebre la renda garantida tot i que abans rebessin la renda mínima 

7  Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Juliol 2018.
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Evolució històrica dels expedients

Font: Dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Juliol 
2018.
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d’inserció. A més, s’estan incomplint els terminis que marca la mateixa llei per a donar resposta 
als i les sol·licitants, es deneguen rendes per haver treballat una setmana durant els darrers sis 
mesos anteriors a la seva sol·licitud, o es demana informació per duplicat per tal d’allargar els 
terminis de la llei, desmotivant els sol·licitants i fent que aquesta prestació, reconeguda com a 
dret subjectiu, esdevingui poc efectiva davant situacions d’insuficiència d’ingressos.

Infància en risc

Catalunya ha llençat la tovallola en l’atenció a la infància en risc després d’anys de ferm compromís 
institucional. Les lleis que havien de reconèixer els drets dels infants al nostre país estan totalment 
paralitzades, sense consignació econòmica i sense reglament per al seu desenvolupament. És el 
cas de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, o 
del Pacte per la Infància a Catalunya, signat per setanta agents institucionals, polítics, econòmics 
i socials el juliol de 2013 i del que no s’ha fet més que desplegar algunes taules de participació 
territorials. Fins i tot el pla estratègic per al seu desenvolupament caduca el 2018.

No només la manca de desplegament legislatiu afecta greument la infància: també la manca 
d’execució de polítiques concretes. Segons l’Oficina Europea d’Estadística (Eurostat) el nombre 
d’infants catalans que viuen en llars en situació de privació material severa es va disparar entre 
2013 i 2015 fins als 162.742, per sobre de qualsevol altra comunitat autònoma.  

Entre el 2010 i el 2014, Catalunya va retallar 234 milions d’euros en polítiques destinades a la 
infància8 (serveis complementaris a l’educació, beques d’estudi, formació dels professionals, 
atenció a les famílies i atenció a la infància i l’adolescència). A més, l’any 2011 va desaparèixer 
la prestació per fill a càrrec. L’única recent iniciativa legislativa en relació a garantir uns recursos 
econòmics als infants ha estat la incorporació a la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania 
l’assignació de 100 euros per fill a càrrec però atesa la lentitud i la interpretació restrictiva que 
s’està fent de la llei, el nombre de beneficiaris/àries és molt baix. 

Les polítiques d’infància a Catalunya haurien de ser efectives, eficients, equitatives, transparents, 
i sostenibles. L’organització Save the Children9 assenyala que la pobresa infantil ha crescut un 
10,6% en un any a Catalunya i que la taxa de risc de pobresa dels menors de 16 anys és del 
28,5%, 4,5 punts més que l’any 2016 (37.000 infants més). Segons l’Enquesta de Condicions de 
Vida del 2017 de l’Institut d’Estadística de Catalunya, la taxa de risc de pobresa ha tornat a pujar 
a Catalunya i s’ha situat en el 20% de la població, vuit dècimes més que l’any anterior.

A la situació d’augment de les desigualtats hem de sumar l’arribada de menors no acompanyats, 
que només en els sis primers mesos de l’any han superat els 1.489 que van arribar el 2017. 
Durant el mes de juliol d’enguany han arribat 400 menors. Aquest fenomen, de gran complexitat i 
difícil abordatge, supera l’àmbit català i desborda els recursos de protecció actual, especialment 
els d’acolliment residencial. 

8  Pau Marí-Klose. La inversió social en infancia a Catalunya: alguns reptes de present i futur. Universidad de Zaragoza. 
Jornada: Invertir per garantir els drets de tots els infants. UNICEF Catalunya.

9   La situació dels drets dels infants a Catalunya, Save the Children. Febrer 2018. 
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10  INFORME ESTADÍSTIC MENSUAL Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Generalitat de Catalunya
11  INFORME ESTADÍSTIC MENSUAL Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Generalitat de Catalunya

Per exemple, la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) crea l’any 
2017 els centres de primera acollida d’estada temporal com a recurs per atendre adolescents 
estrangers sense referents familiars, que actualment compta amb 432 places. Un cop finalitzat 
el temps d’estada, han de ser derivats a CRAES o a Centres d’Acolliment. Però el nombre de 
places el 2017 respecte del 2016 no han augmentat o ho han fet mot lleument, el que deixa 
sense recurs, no només els menors no acompanyats, també al conjunt d’infants i joves que estan 
pendents de ser derivats a un recurs residencial11.
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Cal treballar urgentment una via d’acció compartida entre el Govern estatal, les comunitats 
autònomes i els països d’origen. Les imatges de menors dormint als passadissos i calabossos 
de la Ciutat de la Justícia el novembre de 2017 o la situació preocupant a Ceuta i Melilla són una 
bona prova de la necessitat de repensar el model cercant solucions alternatives que no passin 
únicament per l’increment de places residencials. El necessari increment de recursos ha d’anar 
associat a una anàlisi en profunditat del nostre model de protecció, que millori la coordinació 
entre les conselleries i amb la resta de comunitats autònomes; que incrementi les accions en 
medi obert, enfortint l’acompanyament social i cercant nous models d’acollida professionalitzada 
i, fonamentalment, que sigui protector, atractiu i útil per a la persona acollida.
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El presente ya es de las mujeres
Leire Pajín

1. Introducción

Quisiera comenzar esta reflexión agradeciendo a la Fundació Rafael Campalans la invitación 
para participar en el Informe Social; un informe que permite analizar y mirar de dar respuesta a 
los retos sociales de un mundo complejo y en constante cambio. Gracias, pues, por darme la 
oportunidad de añadir mi mirada, y contribuir al debate y a la reflexión desde esta interesante 
ventana.

Mientras escribo este artículo, las mujeres de este país copamos las portadas de los periódicos 
y las noticias en las redes sociales por dos circunstancias bien distintas. Una de ellas, un hecho 
histórico, el nombramiento de 11 ministras en el gabinete socialista del presidente del gobierno 
Pedro Sánchez1 superando así al gobierno finlandés2, hasta ahora líder en paridad. Un cambio 
estructural político de primer orden y un avance en la materialización de las políticas de igualdad. 
La otra noticia, que nos pone ante el espejo como sociedad y nos hace ver cómo el patriarcado 
dominante penetra en todos los rincones y cómo es necesario trabajar desde la perspectiva 
de género en todos y cada uno de los ámbitos públicos y privados, a sentencia de a audiencia 
Provincial de Navarra considerando abuso la violación múltiple perpetrada a una mujer por el 
autodenominado grupo “La Manada”, en Pamplona durante las fiestas de San Fermín de 20163. 
Una decisión polémica e incomprensible para buena parte de la sociedad. 

Los dos hechos descritos no son más que el reflejo de dos caras de una misma moneda, la 
de la sociedad que aspiramos ser y la sociedad que todavía somos. En un mundo complejo 
en el que un tuit publicado hace unas horas ya es obsoleto, quiero, a través de estas líneas, 
compartir la reflexión sobre el hecho de que, en la lucha por los derechos por la igualdad entre 
hombres y mujeres, las cosas no son por casualidad. Todo lo contrario, ocurren debido a la lucha 
y tenacidad de las organizaciones de mujeres, la acción política de aquellos que tienen en su 
ideario la igualdad y el impulso de los gobiernos feministas.

Así, mi intención es hacer un recorrido sobre la evolución histórica, poniendo el acento en cómo  
estos liderazgos y apuestas políticas han ido conquistando espacios de libertades para hacer 
posible que hoy existan más cuotas de igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad, 
haciéndola más decente y democrática, y obteniendo espacios de igualdad en todos los ámbitos 
(en el empleo, la conciliación de la vida profesional y personal, la participación política y social, la 
lucha contra la violencia machista, etc.). 

1 El País, Pilar Álvarez, “El Gobierno con más ministras de Europa”,  7 de junio de 2018, http://cort.as/-7nKj
2  La Nación, Francisco Jueguen, “En Finlandia, las mujeres toman el poder” 9 de julio de 2018, http://cort.as/-7nKk
3  Ideal, Pablo Ojer, ‘La Manada’ se libra de la condena por violación porque «no hubo golpes» ni «fuerza eficaz», 27 abril 

2018 http://cort.as/-7N8J
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Es importante recordar una y otra vez que este camino no ha sido fácil, que todavía queda mucho 
por avanzar y que lo conseguido no tiene por qué ser permanente, ni se consolida de forma 
natural, y puede retroceder a gran velocidad. Los factores políticos, sociales y religiosos que 
siempre han puesto palos a las ruedas para que las políticas de igualdad no avanzaran siguen ahí, 
fuertes, expectantes y dispuestos a volver a intentarlo en cualquier momento. La inanición de los 
liderazgos y las políticas cuando no existe convicción política, la debilidad de las prioridades y de 
los presupuestos, empujan a las políticas de igualdad hacia atrás con una fuerza nada desdeñable. 
Es más, si vemos algunos ejemplos vividos en los últimos años y repasamos la evolución del 
mapa político en Europa y en América latina o del autoritarismo en el mundo, podemos afirmar 
que no estamos exentos de enemigos de la igualdad, lo que nos obliga a redoblar los esfuerzos 
y a tener presente que nada fue fácil en la conquista de nuestros derechos. 

Pero volviendo a los titulares de estos días, “El Gobierno con más ministras de Europa” o “España 
hace historia con un ejecutivo en el que 11 de los 18 cargos los ocupan las mujeres, por encima 
de países como Finlandia, Suecia y Noruega”, algunos de ellos publicados en periódicos como 
El País, que por fin tiene una mujer feminista al frente, vemos que existe la percepción de que 
se ha hecho un poco más grande el agujero en el “techo de cristal” que la sociedad construye  
sobre las mujeres de este país en muchos ámbitos de nuestras vidas, uno de ellos la política. 
Un agujero que deja ver estos días un cielo de esperanza hacia una sociedad más igualitaria y, 
por consiguiente, más justa, y que es un nuevo impulso a las políticas por las que, de manera 
decidida, apostó José Luis Rodríguez Zapatero4, del cual hablaremos más adelante.

2. Años de construcción feminista y socialista de la igualdad

La llegada de la democracia, tras décadas de dictadura franquista, supuso un avance sin 
precedentes en las libertades, bajo la tutela de la Constitución de 1978. El reconocimiento de 
la igualdad entre hombres y mujeres en el texto constitucional fue el primer paso decisivo para 
iniciar el largo camino hacia unas políticas de género integrales e inclusivas en la sociedad 
española. Un paso que recogía lo mejor de la tradición de la segunda república, del coraje de 
las mujeres sufragistas y de parlamentarias como Victoria Kent o Clara Campoamor, a las que 
debemos mucho más que el sufragio universal. 

Como nos recuerda un artículo de Emanuela Lombardo y Margarita León, “El primer gobierno de 
UCD introdujo la legislación por la igualdad de salario en 1980; el divorcio por consentimiento 
mutuo en 1981, donde los cónyuges debían pasar previamente por la separación judicial; la 
igualdad teórica de mujeres y hombres dentro del matrimonio; y la igualdad de hijos/as nacidos/
as fuera de la unión matrimonial”5. 

Pero es con la llegada del PSOE al gobierno en 1982 que se inicia un proceso de modernización 
y avance en las políticas de igualdad de género, que tenía como referencia Europa, y muy 
especialmente los países hermanos escandinavos, construidos con políticas socialdemócratas 
y, sobre todo, con la lucha de los movimientos feministas que llevaban años luchando por la 
democracia y la igualdad. El primer gobierno socialista crea en 1983 el Instituto de la Mujer con el 
fin de poder impulsar las políticas de género a nivel estatal. Como herramienta de implementación 
se utilizan los planes de igualdad en los diferentes niveles de la administración, para poder 

4 El País, Editorial, “Gobierno paritario”, 1 abril 2004 http://cort.as/-7nKo
5  Emanuela Lombardo y Margarita León “Políticas de igualdad de género y sociales en España”, 2 de enero de 2015
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planificar y ejecutar sobre el terreno las políticas de igualdad. Carlota Bustelo fue la primera 
directora de esta institución de referencia y estudio para poder entender las políticas de género 
de nuestro país. Una compañera a la que debemos mucho, no solo por sus apuestas, también 
por sus renuncias para visibilizar la igualdad y la institucionalización de las políticas de igualdad.

En esos primeros años del gobierno socialista, concretamente en 1985, se avanza en la 
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, permitiéndolo en 3 supuestos, dando 
así un paso importante en la libertad de decisión y en el libre ejercicio de los derechos sexuales 
y reproductivos que culminará con la Ley de derechos sexuales y reproductivos e interrupción 
voluntaria del embarazo6 en el año 2010, bajo mandato del presidente Zapatero. En la década de 
los 90 el esfuerzo se centra en promover la inserción laboral de la mujer y la  transposición de la 
normativa europea para hacerla posible.

La llegada del aznarismo entre 1996 y 2004 supone un freno a las políticas de igualdad y la vuelta 
a la retórica del concepto de la familia tradicional. Aun siendo cierto que el Senado y el Congreso 
son presididos por dos mujeres, no existe una apuesta política por la igualdad real.

En el año 2004 se produce un cambio político en España con la vuelta del PSOE al gobierno, que 
será muy importante para la consecución de nuevos derechos civiles y las políticas de igualdad. 

Todos y todas sabemos que las primeras decisiones de un nuevo gobierno son siempre una 
declaración de principios en el programa político y un adelanto de lo que deparan las legislaturas. 
Y las primeras decisiones del gobierno socialista lo fueron. En 2004, el gobierno socialista, 
encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero, supuso un cambio de paradigma en el avance de 
derechos individuales en nuestra sociedad, en referencia a las políticas de género, se tomaron 
dos decisiones muy importantes.

La primera, como hemos recordado anteriormente, de carácter ejecutivo, como fue nombrar el 
primer gobierno paritario de la historia de España. Esta efeméride no fue una apuesta cuantitativa, 
como la derecha mediática y política intentó dibujar, sino que tuvo un trasfondo cualitativo que 
pretendía cambiar las administraciones en la ejecución de  políticas de igualdad, y estratégico, 
para incidir estructuralmente en la sociedad española en la igualdad de género. Para esta misión 
se crea dentro del Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales una Secretaría General de Políticas 
de Igualdad. Además7, con el tiempo, en la segunda legislatura se hará una apuesta todavía más 
firme, constituyendo un Ministerio de Igualdad. 

Y el segundo elemento, de carácter legislativo, con la aprobación de dos leyes. El gobierno 
de Zapatero impulsa una legislación sin precedentes en la Unión Europa que trata de manera 
integral el problema de la violencia de género. Se trata de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas 
de protección integral contra la violencia de género, que tuvo un amplio consenso8 y que 
aborda la problemática desde tres perspectivas: la prevención, la asistencia a las víctimas y la 
sensibilización. La siguiente iniciativa legislativa de este periodo fue la Ley para la Promoción 
efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres del 2007 (Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo), 
que incide especialmente en tres ámbitos vitales para el avance de la igualdad en nuestra 

6 BOE, Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-3514-consolidado.pdf

7 BOE, Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-6957

8 El País, Charo Nogueira El Congreso aprueba por unanimidad la Ley integral contra la violencia de género, 8 de octubre 
de 2004 http://cort.as/-1h-U
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sociedad: el empleo, las mejoras en los permisos parentales y la paridad en el mundo de la 
empresa y las listas electorales (40/60).

La pretensión de hacer extensivas las políticas de igualdad tuvo su traducción a nivel local 
con el desarrollo de planes de igualdad municipales o supramunicipales y de planes ara incidir 
globalmente, como la estrategia de “Género en Desarrollo” de la Cooperación Española9.

Todos estos avances formaron parte de políticas decididas por la igualdad de derechos, como lo 
fueron en otro plano la Ley que equiparaba en derechos a las parejas de hecho y la legalización 
del matrimonio homosexual (Ley 13/2005). También se reconoce el derecho de adopción y 
paternidad a las parejas formadas por personas del mismo sexo. La aprobación de esta Ley fue 
uno de los caballos de batalla del Partido Popular en la oposición. Además de las movilizaciones 
y manifestaciones contrarias de algunos sectores, el PP interpuso una apelación en el Tribunal 
Constitucional. A pesar de esta ofensiva conservadora, hoy miles de personas pueden vivir en 
igualdad de condiciones su matrimonio como lo hacen las parejas heterosexuales, y todas las 
fuerzas políticas, incluido el PP, celebran dicha ley. 

Por último, en este periodo también cabe destacar la aprobación de la conocida como Ley de 
Dependencia, que tenía como objetivo el desarrollo del denominado cuarto pilar del estado de 
bienestar en España. El objetivo de la Lley era establecer como derecho el cuidado por parte 
de las administraciones a las personas mayores y dependientes. Dicha Ley no estuvo exenta 
de problemas de financiación. La norma exigía una aportación económica porcentual de varias 
administraciones. No existía un consenso en su financiación y dependía de la voluntad política 
de las CCAA. Este hecho y el comienzo de la crisis económica provocó una implementación 
muy desigual de la ley en las diferentes Comunidades Autónomas del país.

Al impulso en el avance de los derechos y libertades de la primera legislatura socialista de 
Zapatero le siguió, en el siguiente mandato, en el año 2008, como hemos citado anteriormente, 
la creación por primera vez de un Ministerio de la Igualdad. Este se ocuparía de trabajar las 
diferentes desigualdades que se producen en nuestra sociedad. También en este periodo se 
adscribe a este ministerio la Delegación Especial para la Violencia de Género, para luchar 
contra una lacra social que maltrataba, mataba y sigue maltratando y quitando la vida a muchas 
mujeres cada año en nuestro país. En este periodo se aprobó también la importante Ley 
Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, 
equiparándonos a Europa y dando así un paso definitivo en el libre ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres.

Al mismo tiempo, el segundo mandato de Zapatero se inicia con una crisis económica mundial 
que sacude Europa a partir del 2008 y que impacta en España de lleno en 2010.  En ese momento 
se inicia el debate sobre cómo salir de esta situación crítica ante unos acontecimientos que 
se precipitan por la necesidad de actuar ante la crisis financiera de los estados. Se imponen 
las políticas de austeridad y de reducción del déficit. Los objetivos sociales pasan a segundo 
término y se imponen los objetivos económicos a corto plazo. 

Ante esta situación, en 2010, el gobierno socialista inicia una importante política de 
reestructuración para contener el gasto. Entre estas medidas encontramos la supresión del 
ministerio de Igualdad, creado dos años antes, ubicando sus políticas en el seno del ministerio 

9 Secretaria de Estado de Cooperación, “Estrategia de “Género en Desarrollo de la Cooperación Española” http://cort.as/-
7nKw
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de Salud, Política Social e Igualdad. Un hecho sin duda nocivo para las políticas de igualdad. 
Aun así, se siguen impulsando medidas durante este periodo, como la cotización por parte 
de las empleadas de hogar, medidas relacionadas con la violencia de género, se garantiza el 
desarrollo de la Ley de dependencia y se realizan e iniciativas legislativas que siguen apostando 
por las políticas de igualdad.

Con la llegada de Mariano Rajoy al poder en 2011, una vez más se repite la historia de los 
gobiernos de la derecha en España. Se acentúan los recortes presupuestarios de manera lineal 
y las políticas de igualdad pasan a ser testimoniales. La reforma laboral, la reducción de las 
dotaciones a la Ley de la dependencia y la escasez presupuestaria para desarrollar las políticas 
contra la violencia de género, dejan a las políticas de igualdad en la mínima expresión. La Ley 
de la Igualdad pasa al olvido inducido, y la presencia de las mujeres en los núcleos del poder 
público resulta simbólica. Uno de los datos significativos es a presencia de solo 5 mujeres 
entre los 14 miembros del último gobierno del Partido Popular. Además, como publicó El País 
el 2 de marzo de este año10, de las 20 empresas estatales casi la mitad no tiene ni una mujer 
en la dirección y el resto no llega al 40% que establece la Ley. Finalmente, es importante 
destacar que bajo estos mandatos el gobierno intenta tumbar la Ley de derechos sexuales y 
reproductivos e interrupción voluntaria del embarazo, que finalmente se acaba modificando en 
lo que respecta las menores, gracias a la enorme presión social y cobrándose la dimisión del 
ministro Gallardón.

3. Un día que no olvidaremos, 8 de marzo de 2018

El 8 de marzo de 2018 no fue un 8 de marzo cualquiera. Fue sin duda un día especial para 
aquellas mujeres que en los últimos años se han ido sumando, con mayor o menor intensidad, 
a las reivindicaciones por la igualdad y para las personas que, desde décadas, han estado en la 
primera línea del feminismo reivindicativo. 

Ese día representa un punto de inflexión por los siguientes motivos11:

• Las calles de todo el país, los medios de comunicación, las redes sociales, incluso las 
empresas, participaron de ese día. En España se reproducía un fenómeno que tenía un 
nuevo paradigma global, de personas de todas las edades y transversal a nivel social. 

• Sorprendió el corte intergeneracional de la participación, con la presencia de hombres 
y mujeres de edades diferentes y la especial presencia de jóvenes conscientes de los 
retrocesos que se están produciendo a nivel generacional en materia de violencia machista 
desde hace unos años.

• Otra característica positiva es que fue un movimiento abierto, más allá del que habíamos 
conocido hasta ahora. A la marea violeta se unieron mujeres de ámbitos sociales, geográficos 
e ideológicos muy diversos. Como recordaba un estudio de una televisión privada: “El 50% 
de las mujeres pensaba secundar la huelga feminista del 8M” (barómetro Invymark para La 
Sexta, que desprende un curioso dato: el 28,2% vota al PP y el 45,6% a C’s, partidos que no 

10 El País, Pilar Álvarez, “Casi la mitad de las empresas estatales no tienen ni una mujer en la dirección”, 2 de marzo de 2018 
http://cort.as/-7nKz

11 www.huffingtonpost.es, Leire Pajín, “La verdadera revolución empieza hoy”, 9 de marzo de 2018 http://cort.as/-7nL6
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apoyan la movilización). Un barómetro que muestra otros datos muy reveladores, como que 
ocho de cada diez españoles creen que hay razones para este paro feminista”. 

• Una vez más, como en los grandes cambios de nuestra sociedad, la ciudadanía de toda 
España fue uno de los puntales de esta movilización global, que también tuvo un seguimiento 
masivo en sitios tan dispares como EE.UU, Argentina o Estambul. El anhelo de una sociedad 
globalizada que luchara por la conquista de los derechos se hizo realidad ese día.

• Esta globalización de la propuesta no solo fue geográfica. La movilización tuvo como caldo de 
cultivo a unos altavoces muy potentes que contribuyeron a la internacionalización del movimiento. 
No podemos ignorar el papel de las actrices estadounidenses, a la cabeza del movimiento 
#MeToo, de mujeres relevantes en el movimiento #BringBackOurGirls, o la repercusión de los 
medios gracias a las mujeres periodistas, que han ayudado a hacer más grande y sonoro este 
movimiento mundial, sin olvidar otros movimientos más silenciosos como #FeminismInIndia, 
#ThePadEffect, #StandForDapchiGirls, #NiUnaMenos, no por ello menos relevantes.

Por consiguiente, ese día tan especial para la historia del movimiento feminista fue una victoria 
total para los defensores y defensoras de la igualdad. No es cosa solo de las leyes y las políticas 
públicas, que son tremendamente importantes, sino también de la determinación de diferentes 
actores sociales: empresas, organizaciones sociales, medios de comunicación, familias y 
especialmente de los movimientos feministas. Este es, en suma, un principio que debe impregnar 
todas las actuaciones y modificar modelos y roles sociales.

Aun así, unos días más tarde del 8M surgió lo inesperado: la denominada sentencia de ‘La Manada’ 
que hizó que a la reivindicación se uniera la indignación, y supuso una alerta de lo enquistado que 
está el machismo en muchas estructuras de nuestra sociedad. El lema “hermana yo sí te creo”, en 
alusión a la víctima de tal atroz agresión, hizo salir a miles de personas en todo el país. Las mujeres 
nos sentimos de nuevo desprotegidas, pues ésta era, una vez más, una sentencia juzgada con 
una mirada que no tiene en cuenta la perspectiva de género y se suma a una situación donde las 
víctimas son cuestionadas. 

La sentencia cayó como un jarro de agua fría en la sociedad, pero algo ya había cambiado. No 
estamos dispuestas a callar ni a permanecer en silencio ante lo que nos parece injusto. Así a la 
movilización se sumaron asociaciones de mujeres juristas, volviendo a poner sobre la mesa la 
necesidad que el Ministerio de Justicia desarrolle un grupo de trabajo para abordar la necesaria 
formación de los jueces en materia de igualdad.

4. Asignatura pendiente. Presencia de la mujer en la empresa

El sector privado no debe ser ajeno al talento femenino de la sociedad ni a la aplicación de la Ley de 
igualdad. Esta afirmación viene motivada por los antecedentes de los últimos 10 años de presencia 
de la mujer en los puestos directivos de las empresas españolas y por la realidad actual.  

En marzo de 2018 se publicó el undécimo estudio de INFORMA D&B (filial de CESCE) sobre las 
mujeres en la empresa española12, en el que se analizan dos aspectos: la presencia de mujeres 
en puestos de dirección y en consejos. En su resumen ejecutivo se destacaba que:

12   INFORMA D&B, Presencia de las mujeres en la empresa española http://cort.as/-7nLL
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• A pesar de que uno de los objetivos de la Ley de Igualdad era que determinadas empresas 
tuvieran un 40% de mujeres en su consejo de administración en 2015, desde 2008, esa 
proporción apenas ha variado, situándose en el año 2018 en el 12,28%. 

• De las empresas que tenían la obligación de elaborar un Plan de Igualdad, solo el 11,27% 
alcanzan el 40% de mujeres en sus consejos en 2018. 

• El 26% de las empresas sin obligación legal de cumplir con la Ley de Igualdad tiene un 
40% de mujeres en sus consejos, cifra que se mantiene estable desde hace unos años, 
sin producirse mejora. 

• Las empresas del IBEX 35 también presentan un cumplimento escaso, el 19,7%. El objetivo 
del 30% contemplado todavía está lejos de cumplirse. 

• El 66% de las empresas analizadas no tiene ninguna directiva y las mujeres siguen siendo 
minoritarias en los puestos de dirección.

La presencia de la mujer, el cambio cultural y sociológico en las empresas respecto a las políticas 
de igualdad ha experimentado cambios, pero no los suficientes, desde la publicación de la Ley. 
Al tratarse de una norma no sancionadora y dependiente de la voluntariedad de las empresas, 
se puede afirmar que el texto legislativo ha marcado una tendencia todavía insuficiente hacia la 
presencia de mujeres directivas y en los consejos de administración. Pero, a pesar de esta realidad 
estadística, estoy segura de que los consumidores y las consumidoras empiezan y empezarán 
a valorar el compromiso de la responsabilidad social respecto a la igualdad de género. Aun así, 
pienso que se debe de dar un paso más firme para conseguir más presencia de la mujer en los 
puestos directivos y los consejos de administración.

5. Electoras y electas. El poder de las mujeres como políticas

Si hacemos una lectura de cuál es la situación de la participación de las mujeres en el poder 
político, los datos reflejan el camino que queda por hacer. En cambio, sí que tiene relevancia 
el poder cuantitativo a la hora de ejercer el voto y decidir sobre los cambios de gobierno de las 
electoras. 

Según el informe de la ONU “Mujeres sobre liderazgo y participación política”, hay algunos 
indicadores que nos advierten de los tímidos avances de participación política de las mujeres en 
los núcleos de decisión del poder público en el mundo.13

• En octubre de 2017 solo 11 mujeres eran jefas de estado y 12 eran jefas de gobierno.

• En junio de 2017 solo 2 países tenían un 50% o más de mujeres en el Parlamento, ya sea 
en la cámara única o baja: Ruanda con el 61,3% y Bolivia con el 53,1%. No obstante, se ha 
alcanzado el 30% o más de representación femenina en un número más elevado de países. 

• En junio de 2017, 46 cámaras únicas o bajas estaban compuestas en un 30% o más 
por mujeres. Esto incluye a 19 países de Europa, 13 del África subsahariana y 11 de 

13   http://www.unwomen.org http://cort.as/-7nL8



54 Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social

América Latina. Además, algunos países han aplicado algún tipo de cuota de paridad 
(cuotas establecidas por Ley o escaños reservados) y han abierto así un espacio para la 
participación política de las mujeres en los parlamentos nacionales.

• En enero de 2017 solo el 18,3% de los cargos ministeriales estaban ocupados por mujeres, 
en carteras como medio ambiente, recursos naturales y energía, seguidas de otras de 
carácter social como asuntos sociales, educación y familia.

En España, a pesar de la Ley de Igualdad, los datos son los siguientes, según el Instituto de la 
Mujer14:

• Se ha pasado de un 36% a un 39,4% de diputadas (el 45% de diputadas autonómicas).
 
• Hay solo tres presidentas autonómicas de 17. 

• En el Gobierno estatal de 2017 había menos ministras que en 2007. En la legislatura más 
igualitaria eran 9 representantes de 18 (contando presidente y vicepresidenta) y con Mariano 
Rajoy eran 5 de 14 (con la misma estimación). Este dato se ha corregido con el gobierno 
socialista de Pedro Sánchez, con un Ejecutivo en el que 11 de los 18 cargos los ocupan 
mujeres.

• En el mandato de 2015, los gobiernos supramunicipales (diputaciones provinciales y forales, 
consejos insulares y cabildos) solo tenían 7 presidentas en las 44 instituciones de este tipo 
en el país. 

• Respecto al poder municipal, de los 8.124 ayuntamientos de España, solo 1550 alcaldesas 
cogieron la vara de mando en el 2015. 

• Y tenemos una asignatura pendiente, España todavía no ha tenido una presidenta del 
Gobierno. 

6. Pero, ¿a quién votan las mujeres?

Según los datos de las últimas elecciones de 2016, la estadística nos muestra un censo electoral 
en el que hay 1.104.580 mujeres más que hombres, hecho que significa un cotizado segmento 
de votos que son decisivos en las contiendas electorales15. 

Según los datos del CIS de abril 2018, explotados por Eduardo Bayón16, se extraen las siguientes 
afirmaciones:

• Entre las electoras, el PSOE es la primera opción con un 16,8%. Le siguen Ciudadanos con 
el 15,5%, el PP con el 14,7%, y Unidos Podemos con el 12,0%. Los socialistas ocupan así 
uno de sus espacios con mayor fortaleza, el voto femenino, que es para los de Sánchez 
mayor al número de votantes masculinos que optan por ellos.

14   http://www.inmujer.gob.es  http://cort.as/-7nLD
15   El País, Natalia Junquera, “El 62% de los indecisos son mujeres y los partidos se vuelcan en ellas” 16 de diciembre de 

2016 http://cort.as/-7nLG
16   http://debate21.es,  Eduardo Bayón, ¿A quién votan las mujeres?, 15 de junio de 2015  http://cort.as/-7nLR
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• En la segmentación por edad, el voto de las mujeres jóvenes, menores de 35 años, hacen 
de Podemos la primera fuerza política en intención de voto. Ciudadanos lidera la franja de 
las mujeres que tienen entre 35 y 45 años; el PSOE lo hace a su vez entre las de 45 y 65; 
y el PP es la opción preferida de aquellas que tienen más de 65 años.

• El PSOE es el primer partido político en apoyo entre las mujeres de estatus obrero; el PP 
entre las pertenecientes a la viejas clases medias; Ciudadanos entre las mujeres de las 
nuevas clases medias; y Podemos es líder entre aquellas que cuentan con estatus de 
clase alta. 

• Atendiendo al voto de las mujeres según su condición socioeconómica, destaca el 
liderazgo de Podemos entre las técnicas y cuadros medios, el de Ciudadanos entre las 
pequeñas empresarias y las estudiantes, el del PP entre las jubiladas, y el del PSOE entre 
las paradas y las trabajadoras domésticas.

Otros datos interesantes que aportó el análisis que hizo El País tras las movilizaciones del 8-M, y 
que reafirman la importancia del voto femenino para la izquierda, son:17

• El voto femenino se aleja de Ciudadanos tras el 8-M. En abril el partido tuvo casi el doble 
de apoyo entre los hombres, según Metroscopia. Esa semana Albert Rivera fue el último 
de los líderes en la oposición en manifestarse sobre la sentencia de ‘la Manada’.

• El PSOE es el único de los cuatro grandes partidos que tiene más éxito entre las mujeres. 
Es una constante que se repite desde hace años: en 2015 y 2016, según el CIS, el 55% de 
los votantes del PSOE fueron mujeres.  

Por consiguiente, según los datos que hemos ido desgranando en este apartado, podemos llegar 
a varias conclusiones: 

• Que la presencia femenina en las instituciones es relativamente baja y que necesita mejorar 
mucho, a pesar de la mejora en algunas zonas geográficas del mundo. Las electoras 
necesitan más electas. 

• Las cuotas y la democracia paritaria, introducida en algunos partidos de izquierda primero, 
y por la Ley de la Igualdad de forma contundente y obligatoria después, ayudaron a la 
introducción de mujeres en los parlamentos y ayuntamientos. Sin embargo, todavía debe 
cristalizar la presencia relevante de mujeres en los núcleos de poder ejecutivo de las 
instituciones y de los partidos políticos.  

• El electorado femenino reconoce al PSOE como un referente de las políticas que afectaban 
a las mujeres, especialmente en las que tienen relación con la acción de gobierno en 
materia social y, en concreto, en la temática de igualdad. 

• Hoy por hoy, a pesar del peso demográfico, de nivel formativo de la población femenina 
y de la presencia de la mujer en muchos sectores profesionales, esta realidad no se ve 
reflejada en el ejercicio del poder político a todos los niveles. Sin embargo, por primera 

El presente ya es de las mujeres. Leire Pajín

17   El País, Kiko Llaneras, “El voto femenino se aleja de Ciudadanos tras el 8-M” 30 de abril de 2018  http://cort.as/-4w6j
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vez los partidos han empezado a captar la idea de que la agenda de igualad es crucial para 
ser apoyados o castigados por las mujeres en las próximas elecciones.

7. Decálogo. El vaso medio lleno y medio vacío de la igualdad

1.- Las grandes reformas desde la democracia para favorecer la plena igualdad entre hombres y 
mujeres han venido de la mano del PSOE, que ha sabido recoger el trabajo de las organizaciones 
feministas. La sociedad necesita una recuperación de la agenda política socialista en materia 
de género, vital para llegar a la paridad total. Sin una plena igualdad entre mujeres y hombres 
es difícil avanzar en la democracia en nuestro país.  

2.- Hoy, después de las movilizaciones del 8 de marzo, hemos visto que se dan las bases para 
crear un consenso más amplio y transversal. Hay que aprovecharlo para consensuar acciones 
que incidan en los temas nucleares de la igualdad.

3.- La nueva agenda política por la igualdad debe de tener un alcance multinivel que vaya desde 
los gobiernos locales hasta la cooperación internacional en materia de género. La agenda de 
desarrollo sostenible nos propicia un marco idóneo para ello. 

4.- Después del décimo aniversario de la Ley de Igualdad podemos constatar que la aplicación 
de ésta viene condicionada a la voluntad política y presupuestaria y que, para poder avanzar 
más, la voluntad del ejecutivo debe ser determinante, no solo en el ámbito público, sino en el 
privado. Hay que aprovechar este instrumento legislativo para consolidar avances en materia 
de igualdad y legislar sobre la igualdad salarial.

5.- Los últimos años se ha demostrado que el liderazgo de las mujeres en política es positivo 
para las sociedades. Para su desarrollo económico, para su fortaleza democrática y para el 
avance en de la implementación de políticas esenciales para el desarrollo de la igualdad. Por 
consiguiente, todas las medidas para fomentar el liderazgo en el ámbito público o el privado 
serán claves a corto plazo para avanzar hacia una sociedad igualitaria y profundamente 
democrática.

6.- Debemos recuperar el tiempo perdido en los últimos años en materia de violencia de género, 
dotando a esta política de los recursos y el impulso necesario para hacerla efectiva. 

7.- Debemos impulsar la legislación y acciones en todos los ámbitos que nos afectan a las 
mujeres que permitan avanzar en el marco general de las políticas de igualdad. Elementos 
como la brecha salarial, la conciliación horaria en las empresas, el desarrollo de la Ley de la 
dependencia y el acceso universal a la educación pública de 0 a 3 años. 

8.- La presencia de las mujeres en consejos de administración públicos y privados o directivos 
sigue estancada, a pesar de los esfuerzos de una Ley de Igualdad que quiso fomentar un 
cambio cultural que se ha dado muy tímidamente. Se debe de dar un paso más para conseguir 
más presencia de las mujeres en la empresa.

9.- Las electoras deben de tener más electas con conciencia de género y compromiso con 
la igualdad en sitios clave, para implementar políticas de igualdad en los poderes públicos. 
Ceñirnos al aumento de la presencia de muertes no es suficiente.
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10.- La educación por la igualdad a lo largo de la etapa formativa de los y las jóvenes debe 
ser prioritaria, poniendo especial atención en los programas de prevención de la violencia.  En 
relación a la formación en materia de género, la memoria histórica de las mujeres, que han 
hecho posible las políticas de igualdad y los avances sociales a favor de los derechos de la 
mujer, debe ser un patrimonio que cuidar y a dar a conocer a la sociedad actual y venidera.

El presente ya es de las mujeres. Leire Pajín
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Balanç econòmic del “procés”*

David Fuentes

Els indicadors de conjuntura i les anàlisis macroeconòmiques al nostre abast sobre el decurs de 
l’economia catalana i el conjunt de l’espanyola, un cop transcorregut gairebé un any dels fets 
d’octubre de 2017, no permeten concloure que el denominat “procés” independentista català 
hagi tingut conseqüències significatives sobre l’evolució a mig i llarg termini dels indicadors 
macroeconòmics bàsics de l’economia catalana i espanyola, almenys no al nivell que diverses 
fonts oficials i/o reconegudes havien previst fa uns mesos. 

Si bé els mesos de màxima tensió política, de la tardor de 2017, van aportar certs sotracs, amb 
la caiguda de la demanda turística, consum privat i canvi de seus socials d’empreses sobretot 
financeres, que també es poden relacionar en menor mesura amb els atemptats terroristes 
d’agost de 2017 a la ciutat de Barcelona, durant els primers trimestres del 2018 sembla que 
haguem començat a superar aquestes incerteses. 

Es podria concloure, per tant, que la incertesa generada pel context polític, tot i ser real, ha 
estat absorbida de forma més o menys ràpida pels agents econòmics, sense que les seves 
conseqüències hagin tingut un gran impacte per sobre d’altres aspectes que sí que han marcat 
l’evolució de les principals magnituds macroeconòmiques.

Taula 1. Previsió creixement             
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*  Lliurament del text: juliol 2018. 
1  Spring 2018 Economic Forecast – Spain https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_

spring_030518_es_en.pdf
2  Escenario macroeconómico 2018-2021 (27/04/2018) http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/Varios/esce-

nario_macroecon%C3%B3mico_2018-2021_(27_04_18).pdf
3  Escenari macroeconòmic de Catalunya. 2018 i 2019 (Juny 2018) http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_

catalana/arxius/PM/PM_2018-19.pdf
4  Situación Catalunya Primer Semestre 2018 (febrero 2018) https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/Si-

tuacio_CATALUNYA_1S18_CAS.pdf; Observatorio de Actividad (Junio 2018) https://www.bbvaresearch.com/wp-content/
uploads/2018/06/Observatorio_actividad_jun18.pdf 
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Aquesta conclusió, però, tot i ser ajustada a la realitat en termes agregats i quantitatius, no aporta 
una visió més detallada sobre els aspectes més qualitatius (i contrafactuals) que el “procés” 
ha suposat en termes d’impacte (o no) de la política econòmica i financera del Govern de la 
Generalitat sobre les finances de la Generalitat i sobre el decurs de l’economia a Catalunya, i per 
tant, amb conseqüències sobre la resta d’Espanya. 

Tampoc ens permet advertir que, tot i no produir-se els grans sotracs anunciats per diverses fonts 
oficials o reconegudes, la pèrdua de teixit financer i empresarial i les debilitats ocasionades per 
la incertesa política derivada del procés en l’àmbit del consum, turisme i fins i tot de la inversió 
estrangera, fan que Catalunya es trobi en una situació significativament pitjor que fa només un 
any per poder fer front a la més que probable retirada dels anomenats “vents de cua” que fins 
ara havien possibilitat el creixement del PIB i la recuperació macroeconòmica, tant a Catalunya 
com a Espanya: la política monetària no ortodoxa del Banc Central Europeu comença la seva 
retirada i els preus del petroli abandonen la seva tendència baixista, el que obliga a moderar les 
perspectives no només pel 2018, sinó per més endavant. 

Si fem un cert repàs del panorama econòmic recent, podem observar que l’evolució de les 
principals magnituds macroeconòmiques a Catalunya i la resta d’Espanya des de 2012, quan 
l’anomenat “procés” pren rellevància a nivell polític, han anat fonamentalment lligades als dèficits 
estructurals que totes dues economies comparteixen a grans trets, i que es posen de manifest 
com a conseqüència de la Gran Recessió patida a partir de 2008: una crisi financera que acaba 
engreixant l’endeutament públic d’una economia que ja es trobava amb un endeutament privat, 
tant de famílies com d’empreses, realment alt com a conseqüència del model de creixement 
que van caracteritzar els anys de bonança, seguit, d’una crisi de confiança sobre la sostenibilitat 
de les finances públiques, però també privades, que afecta especialment a una sèrie de països 
del sud d’Europa, com ara Espanya, tenint greus conseqüències sobre el disseny econòmic 
institucional de les economies europees integrades a l’euro. 

El setembre de 2012, quan suposadament podem consensuar que s’inicia el “procés” amb la 
crida sobtada a unes eleccions autonòmiques extraordinàries després d’una reunió fallida entre el 
President Mas i el President Rajoy al voltant del model de finançament autonòmic per a Catalunya, 
Espanya acabava de salvar un rescat europeu en tota regla, com els que s’havien produït a 
Grècia, Portugal o Irlanda gràcies a la fórmula del “rescat financer”, i el Banc Central Europeu 
iniciava, per fi, de forma decidida, la seva política monetària no ortodoxa, per salvar l’euro, amb 
les declaracions del seu president, Mario Draghi, dient que es faria el que fos necessari per salvar 
una altra crisi de confiança sobre la solvència d’algun Estat membre. 

Ens trobem, en aquest primer any de procés, enmig d’una caiguda sostinguda de la demanda 
com a motor de creixement, com a conseqüència de la caiguda del consum privat, ocasionada pel 
fort creixement de l’atur i la conseqüent baixada gradual dels salaris reals, que es veu accelerada 
per una política fiscal restrictiva (austeritat) molt inflexible (reducció dràstica de la despesa 
pública com a única via per reduir el dèficit públic, en un curt període de temps), intervinguda per 
les instàncies europees a compte del rescat financer i amb una política monetària gestionada, 
aquesta si, directament a nivell europeu, i sense capacitat de controlar el tipus de canvi. Per tant, 
gairebé sense cap tipus de marge de maniobra a nivell nacional (més enllà de les reformes del 
mercat laboral que van facilitar precisament l’única devaluació possible, la salarial) per fer front a 
la Gran Depressió i els seus efectes específics a nivell nacional. 

Durant el 2013 la caiguda del PIB es modera respecte a 2012. S’estabilitzen les condicions 
d’entorn (la pressió de la prima de risc i la desconfiança sobre la sostenibilitat financera, que 
feia impossible o caríssim finançar el deute públic als mercats internacionals), i l’efecte de la 
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devaluació salarial sobre la competitivitat exterior a Espanya i Catalunya comença a donar els 
seus fruits a partir de 2014. El 2015 s’inicia el període de recuperació de l’ocupació (amb un cost 
molt alt encara avui patent en termes de temporalitat i parcialitat involuntària i precarietat, només 
cal veure els índex de treballadors pobres a Espanya en comparació amb altre països de l’entorn). 
I el 2016 i 2017 marquen tant per a l’economia catalana com per al conjunt de l’espanyola uns 
índex de recuperació del PIB que permeten parlar de recuperació macroeconòmica (Gràfic 1)5, 
encara que això no s’estigui traslladant amb la mateixa intensitat a la majoria de la població (com 
es pot observar amb l’evolució de la desigualtat econòmica a Espanya, que lidera en negatiu la 
seva evolució a Europa en aquest període post-crisi).  

No hi ha, per tant, fins la segona meitat de 2017 i, més concretament, l’últim trimestre d’aquest 
any, factors polítics d’ordre intern que afectin a l’evolució de l’economia i tampoc anàlisis oficials, 
ni per part d’organismes privats de prestigi, que detectin o augurin aquesta relació entre incertesa 
política derivada del “procés” i efectes sobre la marxa de l’economia. 

Segurament, el fet que, per un costat, la incertesa política fora de les fronteres espanyoles hagi 
estat tan gran durant aquests anys de “procés” a Europa, amb els rescats i referèndums grecs, 
el Brexit o les eleccions a França, Alemanya o el referèndum constitucional italià que van posar 
en qüestió l’estabilitat del projecte europeu per la pujada de forces populistes, euroescèptiques i 
neo-xenòfobes; i als EEUU amb les últimes eleccions presidencials que va guanyar el populista i 
xenòfob supremacista blanc Donald Trump contra tot pronòstic; i per l’altre, que el propi “procés” 
no s’hauria desenvolupat fins la tardor de 2017 des de la unilateralitat i al voltant de la “no 
legalitat” , i, per tant, no resultés creïble per als agents econòmics la possibilitat real de conflicte, 
va fer possible que no hi hagués pèrdua de confiança o canvis de decisions estratègiques com a 
conseqüència de la incertesa política que es pogués derivar del procés. Senzillament, no hi havia 
incertesa sobre la possibilitat que Catalunya deixés de ser una part de l’Estat espanyol a curt i mig 
termini, com a mínim fins el 6 i 7 de setembre de 2017.

5   Font: Idescat: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10231&col=3 (06.07.2018)

Gràfic 1. Producte Interior Brut (Base 2010). Variació interanual en volum (%)
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Això canvia, però, durant un breu període de temps la tardor del 2017, entre el setembre i el 
desembre i molt especialment entre l’1 i el 27 d’octubre. El “procés” accelera el seu camí apostant 
definitivament per la unilateralitat i anant en contra, conscientment, de la legalitat vigent, com 
es desprèn de les sessions del Parlament de Catalunya del 6 i 7 de setembre, on s’aproven les 
denominades lleis de “desconnexió”. I s’arriba al màxim exponent de la tensió política entre 
el Govern espanyol i el Govern de la Generalitat l’1 d’octubre, quan importants sectors de la 
societat civil catalana, amb el suport institucional de la Generalitat, promouen l’organització 
d’un referèndum d’autodeterminació il·legal, conscients de que ho era, i  el govern espanyol 
reacciona amb l’ús de les forces de seguretat de l’Estat, per tal de fer complir els autos del 
Tribunal Constitucional, amb actuacions policials que en alguns casos es podrien considerar 
desproporcionades i que, en qualsevol cas, van tenir una repercussió internacional bastant 
negativa tant per al Govern espanyol com per a la percepció internacional de la qualitat de la 
democràcia espanyola, i positiva, per a la legitimitat de la causa independentista. 

Els esdeveniments posteriors a nivell econòmic són prou coneguts. La borsa espanyola i el seu 
índex de referència (l’IBEX-35) comencen a registrar pèrdues rellevants, castigant especialment 
a les entitats financeres amb seu social a Catalunya (CaixaBank i Banc de Sabadell) durant un 
dies en els quals no era evident que el conflicte polític no pogués acabar sent un conflicte 
civil o no finalitzés amb una possible independència de Catalunya. Recordem l’expectació dels 
mitjans internacionals durant la sessió del Parlament de Catalunya del 10 d’octubre, en la qual es 
pensava que el President de la Generalitat declararia formalment la independència de Catalunya, 
com a continuació del suposat mandat rebut pel resultat de l’estrafolari referèndum celebrat l’1 
d’octubre i en compliment de les lleis de desconnexió que s’havien aprovat el 6 i 7 de setembre 
en contra de la legalitat vigent fins aquell moment. 

Les entitats financeres amb seu social a Catalunya, junt amb bona part del sector assegurador 
català, decideixen anunciar i formalitzar pocs dies després el trasllat de les seves seus socials 
fora de Catalunya, però dins de la resta d’Espanya, per tal de calmar el risc que inversors/
estalviadors poguessin tenir sobre la possibilitat que una Catalunya independent fora de la UE, 
deixés hipotèticament fora a aquestes entitats del tant necessari paraigües de liquiditat i de 
garantia dels dipòsits del Banc Central Europeu. 

Aquests moviments són seguits durant diverses setmanes (especialment l’octubre i novembre) 
per altres empreses mitjanes i grans amb seu social a Catalunya, moltes d’elles que cotitzen a 
borsa que, sigui pel risc derivat de la tensió política o sigui per qüestions reputacionals lligades 
a boicots comercials que es van produir per una i altra banda, decideixen iniciar i anunciar els 
tràmits per traslladar la seu social fora de territori català. 

El balanç d’aquesta fugida d’empreses (la primera gran conseqüència del procés, i potser la 
més important en termes qualitatius) segons les informacions publicades, seria negatiu per a 
Catalunya fins al primer trimestre de 20186, amb la sortida de 2.854 empreses (de l’1-oct-2017 al 
9-mar-2018) que representen un volum de facturació de 44.000 milions d’euros7 i un balanç net 
de sortides gairebé de 2.000 empreses al finalitzar el 2017. Segons les dades de l’Idescat sobre 
creació i dissolució de societats mercantils a Catalunya i Espanya a juny de 2018: la creació 
queia tant a Espanya (-8,6%) com a Catalunya (-34,7%) de forma acumulada, però de forma 

6   http://www.lavanguardia.com/economia/20180417/442645076884/cataluna-empresas-sede-social.html Vist el 06.07.2018
7   http://www.lavanguardia.com/vida/20180327/441986032175/facturacion-de-empresas-huidas-de-cataluna-desde-octubre-

suma-44-mil-millones.html Vist el 06.07.2018
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més important a Catalunya, com es pot comprovar, mentre que les dissolucions augmentaven 
moderadament a un ritme similar tant al conjunt espanyol (2%) com a Catalunya (1,9%)8.

Altres conseqüències significatives, revelades per les dades, es troben en l’àmbit de les 
expectatives (confiança dels empresaris en els seus negocis presents i potencial de cara 
al futur) i sobre el consum privat, sobretot de les famílies -vendes al detall- i el sector turístic 
-fonamentalment restauració i molt concentrat al gran pol d’atracció turística de Barcelona-). 

Així, al darrer trimestre de 2017 l’Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat (ICEH) publicat per 
l’Idescat9 queia el doble a Catalunya (-2,2% respecte al trimestre anterior) que al conjunt d’Espanya 
(-1,1%), amb una variació interanual el doble de positiva per Espanya (3%) respecte a Catalunya 
(1,6%). El primer trimestre de 2018 la tendència intertrimestral al conjunt espanyol es comença a 
moderar (-0,4%), mentre que a Catalunya encara s’accelera una mica la caiguda (-2,3%) caient en 
tots els sectors excepte la indústria i en tot tipus d’empresa excepte les mitjanes-grans de 200 a 
999 assalariats. La variació interanual a Catalunya al primer trimestre de 2018 continua en negatiu 
(-1,1%) mentre que al conjunt  d’Espanya es recupera sòlidament (2,4%). El segon trimestre de 
2018,  Catalunya marca l’inici de la recuperació de la confiança en termes intertrimestrals, però 
continua en tendència negativa respecte al mateix trimestre de l’any anterior, a diferencia del 
conjunt espanyol, on es consolida tant la millora intertrimestral com interanual. 

Passa el mateix si es revisen les dades dels Índex generals de vendes, tant de grans superfícies10  
com de comerç al detall11 publicats per l’Idescat, per finals de 2017 (des de l’estiu fins el 
desembre) i de principis d’enguany (fins al maig de 2018). Les tendències negatives són mes 
acusades a Catalunya que al conjunt espanyol i la recuperació recent es mostra més sòlida al 
conjunt d’Espanya que a Catalunya. 

8  https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10236 Vist el 06.07.2018
9  https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10234&t=201704 Vist el 06.07.2018
10  Font: Idescat https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10268 Vist el 06.07.2018
11  Font: Idescat https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10269 Vist el 06.07.2018

Gràfic 2. Índex de vendes en grans superfícies (IVGS). Variació interanual (%) mes
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Gràfic 3. Índex de comerç al detall (ICD). Variació interanual (%) mes
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En les pernoctacions a establiments hotelers també podem observar que tot i que els atemptats 
terroristes d’agost a Barcelona podrien haver tingut una repercussió sobre el turisme a Catalunya, 
la incertesa i la tensió política com a conseqüència de la celebració del referèndum il·legal i el 
manteniment de la tensió política fins la convocatòria d’eleccions, amb l’aplicació de l’article 155, 
provoquen una forta caiguda de les pernoctacions a Catalunya que no té la seva correspondència 
a la resta d’Espanya i que, en termes agregats, tot i recuperar-se moderadament a partir del nou 
any, Catalunya encara es troba en posició tendencial dels acumulats de la resta d’Espanya.12
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Gràfic 4. Establiments hotelers. Pernoctacions. Variació anual (%) mes
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12   Font: Idescat: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10290&t=201805 (06.07.2018)
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13   Font: Idescat: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10290&t=201805 (06.07.2018)
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Gràfic 5. Establiments hotelers. Pernoctacions. Variació anual (%) acumulat
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Finalment, si observem les dades d’inversió estrangera total publicades per l’Idescat13 podem 
observar que, tot i que aquestes dades son intrínsecament molt inestables (decisions extraordinàries 
d’inversió o desinversió poden fer caure o créixer l’índex de forma puntual), si mirem els acumulats 
al final de quart trimestre la tendència de variació des de 2016 és a la baixa en comparació amb 
l´Índex a nivell espanyol.

Com hem pogut veure, aquestes conseqüències s’acoten en el temps fonamentalment al llarg de 
l’últim trimestre de l’any (i una part també ve condicionada pels atemptats terroristes ocorreguts a 
Barcelona el 17 d’agost de 2017, sobretot en relació al turisme i la restauració a la capital). 

Gràfic 6. Inversió estrangera. Total. Variació interanual (%) acumulat
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Amb tot, hi ha diverses fonts que, sota la base d’aquests sotracs de l’últim trimestre, fan anàlisi 
contrafactual amb recursos propis i treuen conclusions, sobre els resultats potencials que Catalunya 
hagués pogut obtenir o obtindria (tant a la conclusió de l’any 2017 com de cara a 2018 i 2019) si no 
hagués experimentat la incertesa política lligada al “procés” durant la tardor de 2017. 

Els resultats més destacables en aquest sentit són els que han publicat l’Autoritat Independent 
de Responsabilitat Fiscal espanyola (AIReF) i l’observatori macroeconòmic del BBVA Research, 
així com el professor d’Economia Aplicada de la Universitat Pablo Olavide de Sevilla i doctor en 
Economia per la Universitat Pompeu Fabra, Manuel Alejandro Hidalgo. Tots tres coincideixen en 
la mateixa conclusió: El “procés” ha tingut un “cost” en termes de PIB potencial no assolit que ha 
tingut conseqüències negatives sobre el creixement del PIB de Catalunya i Espanya a finals de 2017 
i que, en el cas de Catalunya, es prorroga al conjunt de les previsions de creixement per al 2018. 

Dit d’una altra manera, sense la incertesa política provocada pel “procés” durant la tardor del 
2017, el creixement de Catalunya i de la resta d’Espanya hauria estat superior en el conjunt de 
l’any 2017 i, en el cas de Catalunya, aquest menor creixement també s’observarà durant el 2018, 
perdent fins i tot, segons l’AIReF, la tendència pràcticament immutable per la qual el creixement 
de Catalunya sempre era uns dècimes superiors a la mitja espanyola. Cal observar que segons la 
pròpia Generalitat les previsions de creixement de l’economia catalana són iguals exactament (i no 
superiors, com ho havien estat sempre) a les previsions de creixement del conjunt de l’economia 
espanyola (i en alguns casos fins i tot inferiors) pels anys 2018 i 2019 (veure Taula 1).

L’AIReF destaca en el seu informe de 27 de març de 201814 que tot i que a la tardor s’havia previst 
una correcció a la baixa del creixement del conjunt de l’economia espanyola de fins a tres dècimes, 
degut fonamentalment a la incertesa generada pel “procés”, amb l’inici de l’any aquestes previsions 
de tancament del 2017 i de cara al 2018 s’han vist superades per altres factors que han permès la 
recuperació de les expectatives positives per l’economia espanyola, en línia amb el que destaquen 
els principals analistes i institucions que segueixen l’evolució de l’economia espanyola. 

L’efecte inercial del bon comportament del PIB durant gran part de l’any 2017, junt amb les 
mesures de política fiscal expansiva derivades dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2018, que 
permetrien una major renda disponible entre la ciutadania afectant positivament al consum, així 
com un comportament millor de l’esperat dels principals socis comercials, permetrien consolidar 
aquesta recuperació.  Si baixem al plànol regional, però, l’AIReF destaca que el comportament de 
l’economia catalana ha perdut dinamisme a l’inici del 2018 si ho comparem amb l’evolució de la 
resta de Comunitats Autònomes. Com es pot observar en el quadre que reproduïm aquí sota. Per 
l’AIReF, Catalunya continuarà creixent el 2018 a uns ritmes considerables però ja no sensiblement 
superiors a la mitjana espanyola, com havia ocorregut fins ara, sinó mínimament per sota, el que 
suposa una pèrdua de creixement potencial respecte al que veníem observant des de la recuperació, 
com també es pot observar en el Gràfic 1 anterior.

14  AIReF (2018) Informe sobre las Previsiones Macroeconómicas del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 
para 2018 http://www.airef.es/documents/10181/400932/2018+07+02+_Informe+previsiones+macro+proyecto+ppt
os+2018_REV.pdf/c3c0ed85-98c5-4202-ae1b-4e3a3c8b9b19
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15  AIReF (2018) Informe sobre las Previsiones Microeconómicasdel Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 
2018. https://www.bbvaresearch.com/public-compuesta/situacion-cataluna-primer-semestre-2018/

16 Manuel Alejandro Hidalgo; Agenda Pública; 20.05.2018

Taula 2. Previsions per al 2018. (% var anual)             

Font: AIReF

Octubre 2017

Març 2018

Revisió

Espanya (sense Catalunya)

2,75

3,03

0,28

3,11

2,85

-0,25

0,36

-0,18

-0,54

Catalunya Spread

El BBVA Research, en el seu Informe sobre la situació econòmica a Catalunya (de febrer de 2018)15, 
feia una anàlisi similar al que més tard va confirmar l’AIReF, tot i que les previsions negatives 
derivades de la incertesa política generada pel procés van obligar a l’entitat (a falta d’escenaris 
similars comparables per fer-ne previsions) a preveure escenaris de pèrdua potencial del PIB 
superiors als que més tard s’han pogut observar, el fet que la incertesa acabés sent més acotada en 
el temps del que es suposava i s’hagi absorbit per altres factors més ràpidament del que es podia 
preveure, factors subjacents han quedat, pel BBVA, enquistats fonamentalment en l’economia 
catalana i no tant en el conjunt de l’espanyola que provoquen un dinamisme de la seva recuperació 
menor del que s’havia previst fins a la tardor de 2017. 

En concret, el BBVA estima que “l’efecte de la major incertesa sobre l’economia catalana reduirà 
en set dècimes el creixement del PIB del l’any 2018 i en prop de tres dècimes en el 2019, el que 
suposarà 35 mil ocupats menys dels que s’haurien creat en un escenari sense incertesa. A més, l’alt 
grau d’integració de l’activitat econòmica amb la d’altres regions (via relacions comercials, turisme o 
lligams empresarials) farà que el menor creixement es traslladi també a altres comunitats. Aquesta 
última afirmació lliga amb les prospeccions fetes per l’AIReF en la seva comparativa regional, que 
de fet posa de manifest que les CCAA més lligades econòmicament a Catalunya han pogut patir 
un efecte negatiu derivat del menor creixement de Catalunya derivat de la incertesa política del 
“procés”.

El professor Manuel Alejandro Hidalgo, per la seva banda, parla en un article específic sobre el 
tema d’una pèrdua de fins a dues dècimes del PIB a Catalunya16 i reflexiona que allò que pot sembla 
poc a primera vista s’ha d’analitzar en perspectiva, ja que una crisi tant acotada en el temps de 3 a 
4 setmanes ha tingut un impacte relativament significatiu tant en l’economia espanyola (que es va 
baixar una dècima en el creixement total de 2017 per aquesta qüestió segons els seus càlculs) com 
sobre tot en l’economia catalana, no només pel 2017 sinó també com a mínim cara també el 2018.

Tenint en compte aquestes reflexions, hauríem d’intentar fer un balanç ponderat de la situació de 
l’economia catalana un cop han passat uns mesos de l’episodi més tens de l’anomenat “procés”. 

En primer lloc, des de la política cal evitar els alarmismes infundats que puguin provocar la 
percepció d’un escenari econòmic més dramàtic del que és realment, o fins i tot que provoqui 



68 Informe social. Recuperació econòmica, feblesa social

episodis d’incertesa o desconfiança sobre l’evolució de la nostra economia. A la vegada, coneixem 
també de primera mà com és de negatiu banalitzar la realitat i fer declaracions que no reconeguin 
la realitat que els agents estan observant, des de l’autocomplaença. 

L’economia espanyola i la catalana s’han recuperat molt més ràpidament dels sotracs produïts 
per una crisi política sense comparació internacional (una crisi institucional provocada per un 
moviment separatista que s’intenta imposar sense una majoria incontestable des de la unilateralitat 
i la desobediència a les lleis que li són inherents, però sense utilitzar la violència armada, en l’entorn 
d’un Estat de dret social i democràtic de caire liberal), segurament perquè la crisi s’inicia i es tanca 
en la seva versió més llarga en un espai inferior a dos mesos (els que van del 6 de setembre al 27 
d’octubre) i en la seva versió més intensa i curta en menys d’un mes (des de l’1 d’octubre al 27 
d’octubre). 

Però la incertesa política d’aquestes setmanes, tot i ser absorbida més ràpidament del previst, ha 
tingut un impacte enorme en termes de creixement potencial, en comparació amb la curta durada 
de la crisi (s’estima que 1 dècima a nivell del conjunt espanyol i dues a nivell català només pel 2017) 
i els sotracs produïts sobre factors de demanda, com ara el consum privat o la demanda turística, 
així com els efectes sobre la inversió directa agregada, encara poden tenir un efecte important 
sobre el desenvolupament potencial de l’economia catalana en els propers trimestres i anys. 

Valorem aquests efectes des de un punt de vista quantitatiu en relació tant amb les dades 
publicades per organismes oficials com l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) com per les 
estimacions de diverses fonts que considerem solvents a l’hora de fer prospectiva. No estem 
valorant, però, els efectes més qualitatius que es podrien derivar del fet que bona part de les 
empreses que cotitzaven a borsa i tenien seu social a Catalunya i, especialment les dues úniques 
entitats financeres espanyoles que es trobaven en territori català hagin decidit canviar la seva seu 
social fora de Catalunya. 

Potser els seus centres de treball romanen i romandran a Catalunya encara durant molt de temps, 
però és evident que la seva vinculació amb el territori ja no serà la mateixa i, en qualsevol cas, 
la pèrdua de talent i la falta d’un teixit financer i assegurador amb pressa de decisió a Catalunya 
acabarà tenint conseqüències sobre la solidesa de la base econòmica catalana en els propers anys. 

Sense ànim de caure en l’alarmisme, aquests riscos i evidències sobre les conseqüències de futur 
de 4 setmanes d’incertesa política derivades dels plantejaments unilaterals i de la falta de diàleg per 
part de totes dues bandes, ens haurien de fer reflexionar seriosament sobre la forma d’enfrontar-
no sen el futur recent als xocs institucionals derivats del plantejament polític independentista, 
sobretot entre aquells que neguen l’evidència que la incertesa política (les declaracions unilaterals 
d’independència amb o sense efectes) té conseqüències sobre la nostra economia i el nostre 
benestar. 
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Estat del Benestar, desigualtat econòmica i hisenda federal a 
Espanya
Montserrat Colldeforns

El desembre de 2001 el govern de J.M. Aznar aprovava 10 decrets de transferències dels serveis 
sanitaris de la seguretat social a cadascuna de les 10 Comunitats Autònomes (CCAA) que encara 
no tenien la competència. Acabava així un procés – iniciat uns anys abans – durant els quals les 
CCAA dites “del 143”1 havien anat rebent i completant les competències en serveis socials i les 
d’educació. 

D’aquesta manera, a Espanya, la distribució de competències respecte el que es consideren els 
pilars bàsics de l’Estat del Benestar, posava gran part de la responsabilitat pel seu exercici directe 
en totes les CCAA.

Alhora, aquell mateix desembre, s’aprovava un nou model de finançament de les CCAA de règim 
comú que ja incorporava aquests canvis en el volum de recursos transferits, i proclamava ser “el 
definitiu” perquè havia culminat el procés de traspàs de competències. 

Des d’aleshores, qualsevol proposta de “nou sistema de finançament de les CCAA” que es vulgui 
fer ha de tenir present que s’estan conjugant dues qüestions diferents, fonamentals totes dues, 
i que s’entrecreuen (inextricablement) entre sí: l’abast i intensitat de les polítiques redistributives 
de l’estat del benestar al nostre país per una banda, i la possibilitat de construir una hisenda 
federal que suposi un avenç efectiu en la construcció d’una Espanya federal per l’altra. Les 
conseqüències d’ambdues qüestions per l’avançament o reducció de la desigualtat econòmica i 
social a Espanya són profundes i no es poden eludir.

L’objectiu d’aquest article és mostrar la relació entre aquests temes, en la seva dimensió 
econòmica, en especial en la seva evolució en els darrers anys, i tenir un marc de referència per 
a la seva discussió política i social. S’avancen també algunes propostes orientatives per a una 
reforma del sistema de finançament de les CCAA a Espanya.

1. L’Estat del Benestar

Hi ha un ampli consens que l’Estat del Benestar modern, entès com la responsabilitat pública 
en la protecció i promoció dels elements bàsics del benestar econòmic i social de tots els seus 
ciutadans, pren força a Europa després de la segona guerra mundial. I també hi ha consens en 
que a Espanya no es comença a construir seriosament fins la instauració del règim democràtic 
del 1978, amb l’impuls del llarg període de govern socialista que va començar el 1982. 

1  La Constitució Espanyola va establir una via ràpida d’accés a l’autonomia a l’article 151 per a les CCAA amb tradició 
històrica o voluntat de ser-ho, que van accedir a les competències d’educació,  sanitat i serveis socials en els anys 80 del 
segle passat, mentre que la resta es constituïa per la via “normal”, i més lenta, establerta a l’article 143.
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Ara bé, a Espanya, i de forma simultània, en els darrers 40 anys s’ha desenvolupat l’Estat de les 
Autonomies, que atorga competències importants en algunes de les funcions de l’estat del benestar 
a les CCAA, i la confluència dels dos processos ha fet que ambdós s’hagin influït i condicionat 
mútuament. 

En aquest article considerarem que les funcions de l’estat del benestar són les que s’inclouen a les 
divisions 7 (Salut), 9 (Educació) i 10 (protecció social) de la classificació de les funcions del govern, 
coneguda per l’acrònim COFOG per les seves inicials en angles,2 que fan servir tant la OCDE, com 
les NNUU i la UE.. Les dues primeres, salut i educació, són competència de les CCAA; La funció de 
protecció social inclou les competències relatives als ajuts a l’atur (majoritàriament competència del 
govern central), totes les pensions (també competència del govern central encara que gestionades 
per la seguretat social en tant que sistema d’entitats diferenciades) i la resta d’accions de protecció 
social que es reparteixen entre el govern central, les CCAA i els governs locals.

L’any 2016, la despesa pública consolidada de totes les Administracions públiques a Espanya va 
ser de 472.248 M euros (un 42,4 % del PIB, més de cinc punts inferior a la mitjana de la zona euro, 
que va ser del 47,6 %). Un 63,6 % d’aquesta despesa, 300.363M euros ho va ser en les funcions 
de l’Estat del Benestar.

La seva distribució entre les administracions públiques va ser la que es reflecteix en els quadres 1 
i 2 que trobem a continuació:

Serveis públics fonamentals de l’estat del benestar. Despesa any 2016 (Avanç). (en milions d’€)             

Font: IGAE “Gasto Público: Análisis por grupos de función 2012-2016”

Administració Central

Seguretat Social

Comunitats Autònomes

Corporacions Locals

Suma

Suma, en % de la despesa en EB

Suma, en % de la Despesa total

Suma, en % del PIB
(PIB utilitzat: 1.113.851)

Despesa pública total consolidada totes les administracions

(ídem en % del PIB)

1.764

0

40.609

2.258

44.631

14,9

9,5

4,0

Educació

2.766

1.538

62.452

822

67.578

22,5

14,3

6,1

Salut

17.466

153.890

10.984

5.814

188.154

62,6

39,8

16,9

Protecció Social

21.996

155.428

114.045

8.894

300.363

100,0

63,6

27,0

472.248

4,24

TOTAL

2 Evidentment Espanya ha adoptat també aquesta classificació, i l’IGAE computa les dades corresponents. En tot cas es 
troba a faltar informació pressupostària i econòmica de les CCAA que segueixi també aquesta classificació i permetin un 
major detall; en aquest sentit la informació estadística disponible és deficient.
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3 Totes les dades provenen del document del IGAE que es cita al quadre. És interessant assenyalar que la despesa per 
l’atur era, l’any 2012 de 33.530 M€, i que la reducció tan gran fins l’any 2016 (del 41,2 %) es deu no només a l’augment 
del nombre d’empleats sinó també a la gran reducció en la taxa de cobertura de l’atur, que el 2010 era el 78,4 % mentre 
que el 2016 era només del 55,1 %. La restricció en les condicions d’accés i durada del subsidi d’atur ha suposat un des-
plaçament de la demanda de prestacions i serveis socials als Ajuntaments i les Comunitats Autònomes, que no ha estat 
compensat.

4 El que continua es basa sobretot en els estudis i treballs del IVIE que des de fa temps fa un esforç molt notable per 
facilitar dades, anàlisi i difusió de la realitat del sector públic a Espanya. I també de FEDEA que ha fet un esforç similar. La 
font original de tots els treballs però són les dades dels serveis estadístics del INE, i EUROSTAT, i del IGAE.

Serveis públics fonamentals de l’estat del benestar. Despesa any 2016 (Avanç).
(en % respecte el total de cada funció)             

Font: Quadre 1.

Administració Central

Seguretat Social

Comunitats Autònomes

Corporacions Locals

Suma

4,0

0

91,0

5,1

100,0

Educació

4,1

2,3

92,4

1,2

100,0

Salut

9,3

81,8

5,8

3,1

100,0

Protecció Social

7,3

51,7

38,0

3,0

100,0

TOTAL

Estat del Benestar, desigualtat econòmica i hisenda federal a Espanya. Montserrat Colldeforns

La despesa dominant de l’Estat del Benestar és la protecció social, 188.154 M euros en total 
(un 62,6%), que a la vegada està dominada en un 64% aproximadament per les pensions (tots 
els tipus, incloses les classes passives de l’Estat), mentre que un 10,5% correspon als subsidis 
d’atur (19.704M euros)3. Ambdós tipus de despesa són transferències directes de diners a les 
persones generades per drets establerts a les lleis. El quasi 9% de la despesa de les CCAA i 
les Corporacions Locals (CCLL) es dediquen a diferents funcions de protecció social, com ara 
les lligades a la llei de dependència, la lluita contra l’exclusió social i els ajuts a les famílies per 
diverses circumstàncies. La resta, un 16 % respon a la despesa per incapacitat temporal (7.287 M 
euros) i a prestacions familiars de l’Estat també de tot tipus, com ara els permisos de maternitat 
i paternitat, el suport a l’habitatge (amb una dotació despesa, decreixent des del 2012, de 243 M 
euros) i altres. 

Les CCAA van ser les responsables del 38% de la despesa de benestar a Espanya, i van respondre 
de més del 90% dels serveis d’educació i salut, que són serveis de provisió directa, per la qual cosa 
el pes dels salaris en aquestes despeses és molt alt. Per als receptors són unes transferències en 
espècie i per tant la qualitat del servei – i no tant el cost de la seva provisió - és una variable rellevant. 

Aquestes diferències en el tipus de serveis de l’Estat del Benestar, que són responsabilitat de 
l’administració central i la seguretat social per una banda i de les CCAA i les CCLL per una 
altra, són prou conegudes, però cal tenir-les sempre ben presents per entendre millor el seu 
comportament i interrelació amb les polítiques fiscals aplicades i les seves conseqüències.

Pel que fa a l’evolució de les despeses de benestar a Espanya, en els darrers anys, es disposa ja de 
prou dades i perspectiva temporal com per poder tenir una visió de conjunt bastant contrastada 
i consensuada entre els experts4 al respecte.
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Un resum d’aquest consens és el següent: La despesa pública total a Espanya s’ha situat gairebé 
sempre per sota de la de la UE, entre 6-8 % punts del PIB, tot i el seu fort augment fins l’any 2009. 
Dins aquest marc, la despesa en les funcions de l’Estat del Benestar també han crescut amb 
força. Per exemple, entre 2002 i 2009 el seu creixement en termes reals i per habitant va ser d’un 
33%5. Ara bé, el seu retrocés posterior, i fins el 2015, va ser molt fort en educació (23%) i sanitat 
(21%) i molt més moderat en protecció social (3%). Alhora6, dins el menor retrocés relatiu de la 
protecció social, destaca l’augment continuat de les pensions en contrast al retrocés, a la força 
més accentuat, dels altres tipus de despeses de protecció social, com ara els corresponents als 
ajuts per la dependència i les prestacions familiars i de suport social, sobretot les de les CCAA i 
les CCLL.

Es pot afirmar que les dues úniques grans partides de la despesa pública que han augmentat a 
Espanya des del 2010 han estat la dels interessos del deute i la de les pensions. Les raons són 
òbvies: la primera, per l’augment del deute públic (que ja ha tocat el 100% del PIB) generat per la 
crisi, i la segona, per l’efecte demogràfic de l’envelliment de la població i d’uns drets a pensions 
de major quantia per majors cotitzacions en el passat. 

La crisi i les polítiques concretes aplicades a Espanya per fer-hi front, inclòs el compromís de 
reducció del dèficit, han aturat el procés de convergència amb els països més avançats d’Europa 
pel que fa a la despesa social, excepte en les pensions, i ens han allunyat en els altres pilars 
del benestar: l’educació, la sanitat i la protecció social7. Això ha sigut causa i efecte alhora dels 
canvis en el finançament de les CCAA a Espanya, un aspecte que només trobarà un camí de 
resolució i pacificació en la mesura que s’abordi des d’una visió – i una voluntat– de construcció 
d’una Espanya Federal, com veurem en el tercer apartat.

2. Desigualtat econòmica i federalisme

No em referiré aquí a les múltiples i diferents vessants de les desigualtats econòmiques i 
socials existents, sinó que em limitaré a la desigualtat econòmica, i en particular a la desigualtat 
d’ingressos dins una societat. 

Que la desigualtat econòmica és el gran repte actual per a les societats occidentals ja va quedar 
ben clarament exposat a l’Informe Social de 20178. En aquest apartat vull fer referència només 
a dues qüestions sobre la desigualtat econòmica que considero rellevants en el context dels 
països federals o fortament descentralitzats, com Espanya. 

La desigualtat econòmica és l’expressió de la distribució dels recursos materials en una societat. 
Cal precisar, però, de quins recursos materials estem parlant i quin és el grup humà de referència. 
L’anàlisi més estesa en els països desenvolupats, que és la que ara ens interessa, és la que fa 
referència a la renda disponible de les llars d’un país concret o de les seves regions, entre altres 
coses perquè aquest és l’àmbit d’actuació de les polítiques dels governs. 

5 Dades del butlletí nº5/2016 ESENCIALES Fundación BBVA-Ivie. Recordem que durant aquest període la població va aug-
mentar un 13% i els preus un 24 %, per tant l’augment nominal de la despesa va ser important.

6 Vegeu també Conde-Ruiz i altres (2016) “Sanidad, Educación y protección Social: Recortes Durante la Crisis”. Estudios 
sobre la Economía Española -2016/17. FEDEA

7 Conde-Ruiz, J. I. i altres (2016) “Evolución del Gasto Público por Funciones durante la crisis (2007-2014): España vs UE”. 
Documento de Trabajo - 2016/09  FEDEA

8 En particular veieu l’apartat de J. Lopez i D. Fuentes “Combatre la desigualtat: el gran repte del nostre temps”. Així mateix 
la desigualtat ha estat el fil conductor dels 4 informes socials precedents



73

9 Mitjançant l’equivalent adoptat per poder comparar les rendes de les llars i convertir la renda del conjunt de la llar en la 
renda individual dels seus habitants, que té en compte les diferents necessitats d’una família per raó de la seva compo-
sició. La més utilitzada a la UE des de finals dels anys 90 és la que assigna el valor de 1 al cap de la casa, de 0,5 per cada 
membre adult i 0,3 per cada membre menor d’edat. Així el nombre de persones equivalent que viu en una llar d’una pa-
rella i dos menors és de 2,1. Com assenyala A. Atkinson al seu llibre (2015) “Desigualdad. Qué podemos hacer?”, aquest 
mètode pot amagar el veritable abast de la desigualtat i la pobresa: “si els adults joves retornen al niu quan les condi-
cions econòmiques empitjoren, les mesures basades en les llars poden amagar l’abast de l’augment de la desigualtat”. 
Aquesta observació és molt pertinent a Espanya, atès que durant la crisi el nombre de llars en que la persona principal, o 
les úniques amb ingressos, eren majors de 65 anys va augmentar considerablement.

10 Les fonts estadístiques poden variar -la més habitual a la UE és l’enquesta de condicions de vida, disponible a Espanya 
només des del 2004- i la de pressupostos familiars, però són sempre dades microeconòmiques referents a la llar i/o a les 
persones, com també ho són les bases de dades fiscals.

Sovint però, es fa referència també a la renda personal9 individual o bé als diferents grups d’edat 
(desigualtat entre persones en edat de treballar -18 a 65 anys- o del grup d’edat major de 65 
anys, que inclou la major part de les persones jubilades), o també per tipus de llar i el seu nivell 
d’educació, les diferències de gènere o els canvis generacionals que puguin estar ocorrent, atès 
que la situació d’una generació en concret pot marcar el context social de la següent.

Per veure la possible relació entre la distribució competencial de l’Estat del Benestar a Espanya i 
el nivell de desigualtat (i els canvis en aquest nivell) existent, és molt útil fer-ho seguint els passos 
necessaris per arribar a la seva determinació.

L’enfocament econòmic més habitual per arribar a determinar la renda disponible anual de les 
llars10 comença pels guanys salarials totals (que depenen sobretot dels salaris horaris o mensuals, 
de l’abast del treball a temps parcial i/o temporal i del nombre de persones que treballen a 
la llar), per afegir-hi després els ingressos de les rendes del capital (dependents sobretot del 
patrimoni acumulat en el passat i per tant, també, de la propietat o no de l’habitatge i/o dels 
plans de pensions privats) i altres ingressos (com l’autoconsum de les llars) per arribar així 
a la renda monetària de mercat de les llars. A la renda monetària així obtinguda hi cal sumar 
les transferències monetàries públiques rebudes (com ara les pensions, el subsidi d’atur, els 
pagaments per malaltia o altres ajuts socials directes) i restar els impostos pagats per la llar, per 
arribar a la renda monetària disponible. 

Així doncs, les diferències en els salaris horaris o mensuals i les condicions del mercat de treball 
-que són el resultat tant de les condicions macroeconòmiques generals i el context internacional, 
com de les polítiques concretes d’un país respecte la negociació salarial per exemple, es 
transformen en desigualtats en els guanys salarials anuals de les llars, que sumades a les 
diferències en la distribució de la riquesa – que, de nou, depenen de les condicions del mercat 
financer internacional o de la política fiscal del passat sobre les herències en el país, entre altres- 
acaben determinant la desigualtat econòmica que resulta del funcionament del mercat. 

La intervenció directa de l’Estat – via impostos pagats per les llars i transferències monetàries 
rebudes – modifica la renda obtinguda del mercat i determina la renda disponible final de les llars, 
la seva distribució i per tant el seu nivell de desigualtat.

Aquesta intervenció directa de l’Estat és molt important, com veurem a continuació, però 
en el tema que ens ocupa cal fer encara un pas més, que consisteix en incorporar a la renda 
monetària disponible l’estimació de la renda rebuda en espècie, és a dir, en forma de serveis 
directes del sector públic, els més importants dels quals són els serveis de salut i els d’educació, 
responsabilitat majoritàriament a Espanya de les CCAA com hem vist en l’apartat anterior. S’arriba 
així al que s’anomena renda disponible ampliada de les llars, que és la que ens donarà el nivell de 
desigualtat més proper a la realitat social del país.

Estat del Benestar, desigualtat econòmica i hisenda federal a Espanya. Montserrat Colldeforns
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Malauradament, i degut a les dificultats metodològiques i estadístiques d’aquest darrer pas, la 
majoria de les dades no l’inclouen. Per exemple, d’acord amb l’estudi de FEDEA11, l’índex Gini12  
de desigualtat de la renda monetària de mercat de les llars a Espanya l’any 2015 (darrer any 
disponible) va ser de 0,5835; les prestacions monetàries del sector públic van reduir l’índex Gini 
en 0,1688, i el va situar en 0,4147, el que suposa una reducció de la desigualtat del 28,93%13. Els 
impostos pagats per les llars van resultar ser, en conjunt, lleugerament progressius, de manera 
que van reduir encara una mica més la desigualtat, fins a 0,4042, tot i que en una proporció molt 
menor (un 2,54%). 

Aquest estudi, com molts altres, no inclou l’acció de les transferències en espècie que, com hem 
vist, són la part més important de l’acció de les CCAA en l’estat del benestar, tot i que aquestes 
sí que tenen un paper, encara que més reduït, en part de les transferències monetàries que es 
dirigeixen principalment als sectors més dèbils de la població.

Tot i que, amb els anys, l’ampliació de l’estat de benestar i dels serveis directes que presta ha 
augmentat la seva importància, no hi ha dades sistemàtiques i contínues en el temps del impacte 
d’aquestes despeses públiques en el nivell de desigualtat de la renda disponible ampliada. 
Això comporta problemes metodològics importants. La OCDE14 ha intentat avançar en aquest 
aspecte, però les dades publicades són estimacions puntuals per a anys concrets. Encara que la 
redistribució per se no sigui la seva finalitat última, sí que és clar que són en general despeses 
públiques redistributives i tenen, com era d’esperar, un impacte positiu en la reducció de la 
desigualtat. Per exemple, La OCDE15 estimava que a Espanya, l’any 2007 l’indicador Gini de 
desigualtat de la renda disponible monetària (després de les transferències i els impostos) era de 
0,31, mentre que la desigualtat de la renda ampliada era de 0,248, és a dir una reducció del 20%. 
(igual a la reducció mitjana de la OCDE-27 d’aquell any).

Així mateix a l’informe de la Fundación Alternativas16 s’estima que la sanitat aporta més de la 
meitat de la capacitat redistributiva de les rendes en espècie, però que malgrat el seu augment 
quantitatiu la seva pròpia capacitat redistributiva va disminuir entre els anys 2005 i 2010, que són 
els que contempla l’estudi.

Una qüestió important és que la mesura de la despesa pública en aquests serveis no diu gaire 
respecte la seva qualitat, que és un factor determinant per assolir els objectius de benestar 
desitjats, tot i que certament, i fins a un cert nivell, hi ha una correlació clara i directa entre 
qualitat i volum de recursos emprats. 

Així doncs, conèixer l’impacte redistributiu de les transferències en espècie amb cert detall és 
important, perquè pot servir per decidir amb més coneixement de causa sobre els avantatges 

11 López Laborda, J. I altres (2018), “Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones monetarias entre los 
hogares españoles. Tercer informe – 2015” FEDEA

12 L’índex Gini és l’indicador de desigualtat més utilitzat perquè inclou tots i cadascun dels valors de la renda que 
s’analitzen, tot i que, com és ben sabut, n’hi ha d’altres. Pren el valor de 0 quan la igualtat és màxima – totes les rendes 
són iguals – i el valor 1 quan la igualtat és mínima – una persona o grup de persones disposa de tota la renda del grup. 
Per tant, com més alt l’índex Gini més desigualtat. A vegades s’expressa de 1 a 100 per facilitar-ne la lectura.

13 Aquest percentatge de redistribució es calcula expressant les diferències entre els valors de l’índex Gini abans i després 
de les transferències monetàries

14 Verbist, G., M. Förster and M. Vaalavuo (2012), “The Impact of Publicly Provided Services on the Distribution of Resour-
ces: Review of New Results and Methods”, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 130, OECD 
Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/5k9h363c5szq-en 

15 OECD (2011) “Divided we stand: Why Inequality Keeps Rising. An Overview. Els serveis en espècie considerats són 
educació, salut, habitatge i serveis socials a la infància i les persones grans.

16 Fundación Alternativas (2015) “2ª informe sobre la desigualdad en España”, capítol 4
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17 Förster, M. y Verbist G. “Prestaciones familiares, distribución de la renta y pobreza: el impacto de las transferencias para 
niños pequeños en 23 países europeos”. A Panorama Social, nº 20 diciembre 2014 : Pobreza infantil

18 OECD (2014) “Measuring income inequality and poverty at the regional level in OECD countries”. Working paper nº 58
19 Aquesta característica ja es posa de manifest en estudis molt anteriors sobre desigualtat a Espanya. Vegeu per exemple 

Esteban, J. M. (1991) : “ Las desigualdades interregionales de renta en España y Europa: Equidad, solidaridad y financia-
ción autonómica”, a Economia i Sociedad nº 5  pp.53-79

20 Vegeu Martin-Roma, J. Ayala, L. i Vicente, J. (2017) “Regional inequality in decentralized countries: a multi-country analy-
sis using LIS. LIS Working Paper Series Nº 697. 

21 Vegeu el “ Informe de  la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica” de juliol de 
2017, que expressa, en el seu document principal, el consens existent entre els experts. L’informe es va fer per encàrrec 
de la Conferència de Presidents Autonòmics celebrada el 17 de gener de 2017. Un precedent és els treballs fets i el 
consens assolit un anya bans en l’anomenat « consens de S’Agaró », impulsat per la Fundació Olof Palme i FEDEA.

o inconvenients dels ajuts en forma de transferències monetàries o en espècie. Per posar un 
exemple, en l’àmbit de l’ajut a la família, tant en el cas de la primera infància (per exemple 
escoles bressol 0-3 anys públiques vs suport monetari a les mares treballadores), com els 
ajuts per a la dependència (places en centres públics i/o assistència especialitzada a domicili 
vs suport monetari), conèixer l’impacte redistributiu real d’unes polítiques o altres, o la seva 
complementarietat, permet ajustar millor els objectius buscats17.

Un segon aspecte de l’anàlisi de la desigualtat en un país és la seva distribució espacial, tant per 
zones urbanes vs rurals o a les grans ciutats vs altres tipus de població. L’anàlisi tradicional s’ha 
centrat en la comparació de les desigualtats a les diverses regions que conformen un país, sigui 
aquest de tipus federal o no. Un resultat constant i persistent en el temps és que el nivell de 
desigualtat dins de cada regió, (o CCAA en el cas d’Espanya) és en general més alt que el nivell 
de desigualtat entre territoris. Un treball més recent de la OCDE (2014)18 confirma de nou que 
les disparitats de renda entre regions expliquen només una modesta fracció de la desigualtat 
total del país19 i posa també de relleu la importància d’utilitzar mesures que tinguin en compte 
les diferències en el cost de la vida, en particular a l’hora de computar les taxes de pobresa dels 
diferents territoris dins d’un mateix país. 

Que la variable territorial pot ser un factor explicatiu important de la desigualtat econòmica d’un 
país és quelcom que ha generat cada vegada més interès analític i estadístic, tot i que la majoria 
de bases de dades individuals no faciliten informació directa sobre el nivell de govern d’origen 
i destinació de les transferències monetàries i de serveis que acaben rebent les llars. Per això, 
el coneixement de la distribució de la renda dins de cada territori és més rellevant que l’ús de la 
renda mitjana de cada territori,  perquè el primer permet estimar el nivell de desigualtat interior, 
que és el que té més incidència en el nivell de desigualtat del conjunt. Tot i així, aquesta anàlisi 
en profunditat, i la seva relació amb països més o menys descentralitzats, es troba encara en els 
seus inicis20. 

Per això, és important, com veurem a continuació, establir unes bases del sistema de finançament 
de les CCAA que distribueixin millor i de manera més transparent que en l’actualitat els fluxos 
impositius i de despeses a Espanya. Un bon finançament autonòmic pot ser un factor important 
en la política per reduir efectivament la desigualtat a Espanya.

3. El finançament de les CCAA a Espanya en l’horitzó d’una hisenda federal

És prou evident que és difícil arribar a un consens polític i social ampli per modificar el sistema 
actual de finançament de les CCAA, aprovat l’any 2009, malgrat que hi ha un ampli consens sobre 
la seva inadequació i mal funcionament21. 

Estat del Benestar, desigualtat econòmica i hisenda federal a Espanya. Montserrat Colldeforns
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No és res estrany: una de les qüestions fonamentals de tot Estat Federal és la qüestió del “diners 
i els poders fiscals”. Fins i tot en països de llarga tradició federal i de voluntat provada de lleialtat 
col·lectiva vers el conjunt del país com poden ser Canadà, Alemanya, Suïssa, Àustria, Austràlia, 
EE.UU. i tants altres, cal fer i refer els consensos necessaris per adaptar els pactes i acords assolits 
en aquesta qüestió, als canvis econòmics i socials que s’esdevenen de manera inevitable. Per 
això la primera condició, àdhuc en països de constitució federal forta i estable -cosa que no és el 
cas d’Espanya encara- és l’existència de mecanismes i d’institucions de diferents tipus, formals i 
informals,  a través de les quals canalitzar i resoldre els conflictes o els desencontres que poden 
sorgir, però també facilitar i fer efectiva la voluntat de col·laboració i cooperació que pugui existir. 

Aquests mecanismes i institucions són necessaris tant a nivell multilateral -de les Comunitats 
Autònomes entre sí i/o amb el Govern Central-, com a nivell bilateral o entre vàries CCAA. L’exemple 
més extrem a Espanya és la manca d’un Senat de caràcter veritablement territorial, o d’un Consell 
de Política Fiscal i Financera més democràtic en la seva presa de decisions. Aquest és doncs un 
primer conjunt de reformes que cal abordar des d’una perspectiva de la construcció d’un Estat 
Federal, que supera l’àmbit més acotat del que és pròpiament el sistema de finançament. 

En relació, doncs, al sistema de finançament en particular, les principals mancances assenyalades 
per la majoria d’experts i també per les CCAA són 

a) la insuficiència dels recursos, tant per al conjunt de les CCAA de règim comú com per 
a algunes en particular

b) la manca d’equitat en els recursos finals, tant de les CCAA de règim comú en relació a 
les de règim foral, com de les CCAA de règim comú entre elles

c) la manca d’autonomia i per tant de responsabilitat fiscal en la gestió dels ingressos i 
despeses

d) la manca de transparència i l’opacitat del funcionament del sistema.

Val a dir que les tres primeres mancances s’han anat repetint al llarg d’aquests anys a totes les 
successives reformes que hi ha hagut del sistema de finançament22 de les CCAA, mentre que la 
darrera s’ha generalitzat en relació al sistema del 2009. En qualsevol cas les quatre són rellevants, 
i la seva persistència en el temps parla per sí sola de la dificultat per arribar a acords satisfactoris.

Una explicació, encara que resumida, de tots els problemes del model de Finançament Autonòmic 
del 2009 supera els límits i l’objecte d’aquest article23, però posaré un exemple breu de les tres 
primeres mancances. 

Una de les raons per revisar el repartiment de recursos actuals és la seva insuficiència clara 
en relació a les necessitats de despesa de les CCAA en les seves competències en l’Estat del 
Benestar. Una manera de veure-ho és comparant les xifres del quadre 3 que trobem a continuació 
amb les del quadre 1 utilitzant alguna informació complementària.

22 Les més significatives han estat, per a les CCAA de règim comú les dels anys 1986, 1991,1996, 2001 i 2009. Així mateix 
els sistemes de concert i conveni del País Basc i Navarra, han estat modificats vàries vegades.

23 En relació al model del 2009 vegeu per exemple: Bassols, M. i altres (2010) “El model de finançament autonòmic de 
2009: descripció i valoració”. Monografies nº 13. Departament d’Economia i finances. Generalitat de Catalunya. També, 
per una anàlisis posterior en el temps, vegeu els capítols de Vegara, J. M., de Monés A. i de Colldeforns, M. al llibre de 
Francesc Trillas (coordinador): “Economia d’una Espanya Plurinacional”, Edicions el Llums (2014)
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24 La despesa total en benestar del quadre 1 és la de l’any 2016 i inclou les totes les CCAA. Per a l’any 2015, la xifra equi-
valent és de 112.127 M€i cal descomptar la despesa de les CCAA forals que és de 8.897 M€. Aquesta informació per 
CCAA encara no es troba disponible pel 2016.

25 Informe “Suficiencia financiera de las CCAA y Estado del Bienestar” de Francisco Perez i altres, presentat al Seminari IVIE 
el 30 de gener del 2017.

En aquest quadre es pot veure que l’assignació “teòrica” del sistema a la despesa en benestar 
social de les CCAA de règim comú era de 80.357M euros, molt per sota del total efectivament 
gastat, que va ser de 103.230M euros)4. També veiem que el total de finançament proporcionat 
pel sistema per a totes les competències, més els impostos propis (107.618M euros) deixa molt 
poc marge per la resta de competències.   

Un enfocament diferent de la mateixa qüestió és el que es reflecteix a l’informe del IVIE25 que 
calcula que l’any 2014, les CCAA de règim comú haurien d’haver rebut com a mínim 16.674M 
euros més per tot just cobrir la despesa efectivament realitzada en l’Estat del Benestar, que 
ja incorporava disminucions importants respecte els seus nivells en anys anteriors. Si a més 
haguessin volgut mantenir el nivell de prestació per unitat de necessitat per fer front als canvis 
demogràfics i la variació de costos, aleshores haurien d’haver rebut 21.640M euros més. I si 

Recursos de les CCAA de règim comú d’acord amb el sistema de finançament.
Any 2015 (milions d’€)             

(*) Les taxes incorporen el valor normatiu establert

(**) Inclou la recuperació de l’impost sobre el patrimoni i també el nou impost sobre el joc online, no 

incorporats al Fons de Suficiència.

Font: Ministeri d’Hisenda: “Haciendas Autonómicas en cifras. 2015”.

Recursos tributaris cedits i compartits (recaptació real) (*)

Fons de Garantia Serveis Públics Fonamentals (aportació Estat)

Fons de Suficiència Global

Fons Competitivitat

Fons Cooperació

Finançament del Sistema (Llei 22/2009)

Impostos pròpis i recàrrecs sobe Impostos estatals (**)

Finançament del Sistema (Llei 22/2009) + Impostos pròpis

Recuros Tributaris Normatius

Fons de Garantia SPF, total a distribuir

90.235

8.570

1.032

2.702

2.178

104.716

2.902

107.618

95.717

80.357
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haguessin volgut fer la mateixa despesa en serveis de l’Estat del Benestar per unitat de necessitat 
que la que fan les CCAA de règim foral, aleshores haurien d’haver obtingut gairebé 49.000M 
euros més.

La darrera dada ja és un exemple de la diferència de finançament entre les CCAA de règim foral 
i les de règim comú, però també entre aquestes darreres les diferències són importants i, el que 
és pitjor, no responen a cap criteri raonable possible relacionat, o bé amb la capacitat fiscal, o bé 
amb la població o algun altre indicador raonable de les “necessitats” de recursos. Per exemple, 
per l’any 2015 l’índex de finançament relatiu per “habitant ajustat” i en igualtat de competències 
era de 92,5 per a la C. Valenciana i de 123,4 per a Cantàbria, en relació a 100 per a la mitjana 
de CCAA de règim comú. Això significa una diferència del 33,4%, clarament excessiva i difícil 
d’explicar26. Pel que fa a la despesa social, l’any 2016, la diferència entre la CCAA que més 
gasta en serveis de benestar a Espanya per habitant ajustat (el País Basc) i la que menys gasta 
(Canàries) era d’un 42%. La despesa en benestar de les comunitats forals són un 31% al País Basc 
i un 23% a Navarra superiors a la mitjana espanyola, mentre que la de les comunitats insulars 
(Balears i Canàries) un 7-8 % inferior. El que importa assenyalar és que “aquestes diferències ja 
eren patents en el moment de finalitzar el traspàs de competències  l’any 2002, i la seva posició 
relativa amb prou feines s’ha modificat al llarg de tot el període”27.

Al llarg dels successius sistemes de finançament acordats, les CCAA de règim comú han anat 
guanyant majors percentatges de participació en els grans impostos  i major capacitat normativa 
en l’IRPF i els tributs cedits totalment. L’acord del 2009 va avançar també en aquesta direcció. 
Tot i així, el volum de recursos tributaris amb capacitat normativa i també de gestió és encara 
molt petita, al voltant del 12%. Les competències normatives guanyades en l’IRPF eleven fins el 
40% el volum de recursos amb capacitat normativa però no de gestió, i per la resta de recursos 
tributaris les CCAA no tenen ni una ni l’altra. Això fa que la imprescindible relació entre els 
ciutadans com a contribuents i els seus governs com a responsables de l’ús i aplicació de les 
seves contribucions sigui molt fràgil i gairebé inexistent. En surten afectades, entre altres, la 
transparència i el rendiment de comptes, la pròpia autonomia i responsabilitat fiscal dels governs 
i, en definitiva, la qualitat democràtica del conjunt28.

Convé preguntar, doncs, per què el model del 2009 no ha respost a les expectatives creades 
en el seu moment i ha generat tants problemes. La resposta, molt sintètica, és que les seves 
dificultats fonamentals provenen, en essència, del fet que és un model federal incomplert i amb 
disfuncions importants, l’impacte de les quals ha quedat accentuat pel context econòmic de 
la gran recessió i les polítiques aplicades des d’aleshores, i perquè a més s’ha desplegat en el 
marc polític d’una creixent absència de mecanismes institucionals i de governança orientats a la 
cooperació i el pacte. 

26 De la Fuente, A. (2018) “La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, 2002-2015”, 
FEDEA -  Estudios sobre la Economía Española - 2017/18. És difícil d’explicar perquè l’índex ja té en compte, en teoria, 
les possibles diferències en costos i necessitats d’acord amb la definició que es fa a la Llei de finançament del concepte 
de “població ajustada”. Aquests mateixos càlculs donen a Catalunya un índex relatiu del 98,2.

27 Fundación BBVA-Ivie (2018) “Servicios Públicos fundamentales y bienestar” “Esenciales” Nº 26/2018
28 De la poca capacitat de gestió també en resulten greument afectades la pròpia capacitat de les CCAA per aplicar modi-

ficacions normatives de la seva competència, i la disponibilitat dels recursos tributaris que, com sabem, no s’acaben de 
liquidar del tot fins dos anys després de la seva realització, incidint per tant en l’estabilitat pressupostària i financera del 
conjunt del país.
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29 Aquest mecanisme és el “Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals”, que es considera que són l’educació, la 
sanitat i els serveis socials essencials. Està format pel 75 % de la recaptació tributària (normativa) de cada CCAA més 
una quantitat complementària del Govern Central, i es reparteix en proporció a la població, ajustada per factors demogrà-
fics i altres, de cada Comunitat. Les CCAA de règim foral no participen en aquest Fons. 

30 El fet que el mecanisme d’anivellament no sigui operatiu és una de les raons de les mancances en equitat comentada 
anteriorment, i també de la difícil comprensió del funcionament del sistema que, en el seu plantejament i exposició a la 
Llei li dona molta importància.

31 En expressió de la declaració del Consell Territorial del PSOE a Granada de juliol del 2013: “El Estado de las autonomias 
tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia 
el federalismo, con todas sus consecuencias.”

La disfunció més important és que, tot i estar conformat d’acord amb els principis federals, és a 
dir, una distribució de la cistella d’impostos i un mecanisme d’anivellament29, la seva formulació 
federal és més aparent que real, perquè el funcionament del sistema limita la plena participació 
en els impostos cedits i compartits per una banda i, sobretot, perquè invalida el mecanisme 
d’anivellament per un altra30.

El model del 2009 ja no és un sistema que es limiti a assignar recursos per tal de finançar 
un conjunt de competències de despesa que han estat descentralitzades, que és la visió que 
domina tots els sistemes anteriors, però tampoc ha pogut superar totalment aquesta lògica i 
accedir plenament a la lògica pròpia d’una hisenda federal. 

La hisenda federal es basa en posar l’accent en el repartiment dels ingressos tributaris entre 
els diferents nivells de govern, alhora que estableix els mecanismes d’anivellament mitjançant 
transferències interterritorials amb major o menor aportació complementària del govern central. 
D’aquesta manera, el repartiment dels ingressos tributaris entre nivells de govern expressa 
l’opció de la societat sobre el finançament dels serveis i les competències de cadascun d’ells, 
mentre que els mecanismes d’anivellament dels recursos obtinguts per cada govern de les seves 
respectives bases tributàries, expressa l’opció de la societat per la combinació d’autonomia i 
equitat desitjades. Per sobre de tot, la lògica federal reconeix a tots els seus governs la categoria 
de governs “veritables”, i permet a les CCAA exercir com a tals per assolir els nivells d’autogovern 
desitjats dins el marc dels consensos bàsics assolits com a país.

4. Cap a on volem avançar?

La concreció dels detalls pot ser diversa, però l’essència  de la direcció és una: avançar cap a una 
hisenda federal “amb totes les seves conseqüències”31. 

Ara bé, la situació actual després de la crisi posa de manifest que hi ha dos nous condicionants 
addicionals, que segurament no es donaven de manera tan manifesta en acords anteriors. El 
primer, la gravetat dels problemes d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les 
administracions públiques espanyoles en el marc de la nostra pertinença a la zona euro; el segon, 
el fet que la crisi ha canviat el model necessari d’Estat del Benestar, i ja hem vist que les CCAA 
hi juguen un paper important.

La necessitat de reduir el deute del sector públic espanyol és clara, i la necessitat de retornar les 
CCAA més endeutades a una situació en la que puguin tornar a finançar-se en el mercat també. 
Per això els passos per avançar cap a un nou sistema de finançament de tipus federal, per a que 
siguin efectius, han de permetre la reestructuració d’aquest deute i la condonació de la part del 
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deute lligada a un menor finançament estructural des del seu inici. És important que una nova 
hisenda federal no generi situacions persistents de infrafinançament com ha estat el cas fins ara, 
però la solució d’aquest problema ha de donar-se fora del sistema. Ara bé, és en aquest àmbit on 
l’acció recentralitzadora del govern central ha actuat més fortament, i és en aquest àmbit on cal 
recuperar com més aviat millor formes de governança veritablement federals32.

Pel que fa a l’Estat del Benestar, la crisi ha posat de manifest les tendències que ja es manifestaven 
i les ha accelerat: cal enfrontar-se a la evidència de canvis necessaris en el sistema de pensions, 
a les noves realitats generades pel fort ajust a la baixa en els nivells salarials, la precarització 
de les condicions de treball, i el fort augment de la desigualtat i la cronificació de les situacions 
de pobresa com a conseqüència de tot plegat; l’envelliment de la població, que afecta a les 
pensions, posa pressió també a les despeses de sanitat i dependència. I sense un bon sistema 
educatiu a tots els nivells no es podrà transformar el sistema productiu ni tampoc generar eines 
per a la mobilitat social i la igualtat d’oportunitats.

És a dir, cal una reforma a fons. Potser més lenta del que és efectivament necessari, perquè és 
important que sigui ben compresa i acceptada per una àmplia majoria. Una reforma que hauria 
de, en un horitzó raonable de temps, haver assolit les següents fites: 

1. El ple reconeixement de les CCAA com a autèntiques entitats de govern, i superar 
l’enfocament dominant fins ara de la mera descentralització de la despesa.

2. Recuperar l’Estat del Benestar i enfortir-lo, en la direcció de disminuir efectivament la 
desigualtat econòmica.

3. Superar la visió del finançament autonòmic com un enfrontament inevitable entre 
territoris o entre CCAA i  govern central, i plantejar-ho com una oportunitat per assegurar 
el millors serveis públics i l’ampliació de la capacitat de promoure el desenvolupament 
econòmic arreu del país.

4. Assegurar l’equitat i la cohesió internes, garantia d’estabilitat d’un estat federal.

Ens cal doncs:

1. Una ampliació significativa en la participació en els grans impostos (IRPF,  IVA o Impostos 
especials) per cobrir – almenys – les necessitats relatives a l’Estat del Benestar. Aquesta 
ampliació ha de venir també d’un augment en la pressió fiscal a Espanya, que l’any 2017 va ser 
del 37,9% del PIB, 7 punts per sota de la mitjana de la UE-28 i 8,3 punts per sota de la mitjana 
de la zona euros. Només Bulgària, Romania, Irlanda i Lituània la tenien més baixa que Espanya. 

2. Establir un sol Fons d’anivellament que garanteixi igual accés als serveis de l’Estat del 
Benestar a totes les CCAA. Atesa la importància actual de recuperar i consolidar l’Estat del 
Benestar, l’anivellament resultant ha de ser elevat.

3. Augmentar la coresponsabilitat i l’autonomia fiscal amb una millora en el marge de capacitat 
normativa actual i la posada en marxa el més aviat possible dels “Consorcis Tributaris” a les 
CCAA que ho vulguin per gestionar tots els impostos que es recapten en un territori.

32 Un exemple és el mecanisme de repartiment del marge de dèficit negociat amb la Unió Europea.



81

4. Reconèixer també els límits a la capacitat normativa en els impostos per evitar 
la competència fiscal a la baixa i la necessària harmonització amb la UE. Treballar 
coordinadament per una fiscalitat més amiga del medi ambient.

5. Millorar la governança institucional en sentit federal, amb una modificació a fons del 
Consell de Política Fiscal i Financera, i el reforçament del funcionament de les conferències 
de Presidents, les conferències sectorials, els Consells Territorials i altres òrgans similars.

6. Avançar decididament en la transparència, i la generació d’informació econòmica i 
social que faciliti l’anàlisi i diagnòstic compartit de les diferents situacions.

7. Reconèixer que no hi ha, i no hi pot haver, una solució final i definitiva als problemes de 
construcció d’una hisenda federal dins d’un Estat Federal, però sí que es pot aplicar cada 
dia la voluntat política d’arribar a acords i solucions que permetin el seu funcionament 
estable en el temps i la seva capacitat d’adaptació a les circumstàncies, per difícils que 
siguin, com pot ser la crisi econòmica que acabem tot just de superar.  

Al cap i a la fi, “l’ordre autonòmic és un ordre complex, però no pot ser un ordre confús”33. 
Per això cal saber cap a on es vol avançar, per poder escatir si els passos que es donen ens hi 
apropen cada vegada més o no. 

La reforma del sistema de finançament en la direcció d’una hisenda federal a Espanya és una 
de les reformes estructurals pendents que té conseqüències més enllà del seu àmbit estricte: 
en primer lloc perquè és decisiva per a la recuperació i consolidació de l’Estat del Benestar, tot 
i que les competències de les CCAA són molt àmplies també en altres aspectes. En segon lloc 
perquè incideix plenament en el nivell de desigualtat econòmica, no només d’una manera directa 
per la reordenació de fluxos pressupostaris que comporta a nivell estatal, sinó també a través de 
les polítiques, tant de benestar com de desenvolupament econòmic que puguin desenvolupar 
les pròpies CCAA. I en tercer lloc perquè segons quina sigui la visió que l’inspiri permetrà o no 
avançar cap a una Espanya plenament federal. 

És cert que les circumstàncies polítiques actuals (estiu 2018) poden no ser les idònies per poder 
bastir un ampli acord, però no es pot deixar de treballar ni un dia per arribar a aconseguir-lo 
el més aviat possible. Les circumstàncies econòmiques actuals són en canvi més favorables i 
permeten l’adopció de mesures parcials que haurien de fer més fàcil abordar aquesta reforma 
imprescindible. Tota mesura que es prengui, sigui del tipus que sigui, no pot perdre de vista 
l’horitzó federal, i és en relació a aquest horitzó que serà eficaç i haurà de ser jutjada.

33 Solozábal Juan J. (2010) “El Patrón Federal como referencia propuesta de nuestras reformas territoriales”, a  España y 
modelos de federalismo, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.  Citat a Martín Cubas i altres (2013) “El 
federalismo plurinacional. ¿Fin de viaje para el Estado Autonómico?” Diaz & Pons editores.
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ANNEX. 

Classificació de les funcions del govern (COFOG). Font: Eurostat “Manual on COFOG Statistics” 
http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-manuals-and-guidelines/-/KS-RA-11-013 

L’estructura de classificació COFOG té tres nivells de detall: Divisions, Grups i Classes. Les deu 
divisions es podrien interpretar com els objectius generals del govern, mentre que els grups i les 
classes detallen els mitjans per assolir aquests objectius generals. 

En aquest annex es proporciona només l’enunciat de les deu divisions i es detallen els grups per 
a les funcions que hem considerat que corresponen a les polítiques de benestar social.

1 - Serveis públics generals

2 - Defensa 

3 - Ordre públic i seguretat 

4 - Afers econòmics

5 - Protecció del medi ambient

6 - Habitatge i equipaments comunitaris

7 - Salut 
 07.1 - Productes, medicaments, aparells i equips mèdics 
 07.2 - Serveis ambulatoris 
 07.3 - Serveis hospitalaris
 07.4 - Serveis de salut pública 
 07.5 - R + D relacionada amb la Salut
 07.6 - Altres serveis i despeses en Salut no inclosos en els anteriors

8 - Recreació, cultura i religió

9 - Educació
 09.1 - Educació preescolar i primària
 09.2 - Educació secundària
 09.3 - Educació post-secundària no terciària
 09.4 - Educació terciària -
 09.5 - Educació no definible per nivell 
 09.6 - Serveis subsidiaris a l’educació
 09.7 - R+D en Educació
 09.8 - Altres serveis i despeses en Educació  no inclosos en els anteriors.

10 - Protecció social 
 10.1 - Malaltia i discapacitat
 10.2 – Edat avançada.  Vellesa 
 10.3 – Supervivents (Viudetat i orfandat 
 10.4 - Família i infants
 10.5 - Atur
 10.6 - Habitatge 
 10.7 - Exclusió social no inclosa en apartats anteriors
 10.8 - R + D en protecció social -
  10.9 - Altres serveis i despeses en protecció social no inclosos en els anteriors
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Las políticas dirigidas a la infancia han cobrado un protagonismo inusual en los principales 
debates sobre la reforma de los Estados de Bienestar, con un papel especialmente destacado 
en el paradigma de la inversión social (Jenson 2006, Esping-Andersen 2002). Aunque la idea de 
invertir en el capital humano, la salud y las capacidades de las personas no es nueva (Sen 1985), 
en los últimos años se ha acumulado evidencia sólida (especialmente en países anglosajones) 
sobre las ventajas de emprender ese tipo de iniciativas (Heckman et al 2010). No hacerlo 
puede lastrar no sólo la vida de muchas personas, sino que puede tener repercusiones para el 
dinamismo económico y las bases de competitividad de una sociedad. De ahí que prolifere un 
interés creciente por parte de investigadores, organismos internacionales y gobiernos nacionales 
de frenar simultáneamente la desigualdad y promover el crecimiento, poniendo especial énfasis 
en las primeras etapas de la vida.  

Existen varios experimentos, sobre todo en programas educativos desde la primera infancia, 
que analizan resultados a medio y largo plazo.1 Así por ejemplo en Estados Unidos, el premio 
Nobel James Heckman representa uno de los principales exponentes en defender que luchar 
contra los efectos de la pobreza infantil es más eficiente cuando se invierten los recursos en 
edades tempranas, donde aún es posible desactivar o corregir los efectos multiplicadores de 
las experiencias de adversidad (Heckman y Kautz 2013). En varios trabajos ha estimado que las 
inversiones en la etapa preescolar tienen efectos enormemente positivos (Heckman y Masterov 
2007), tanto desde el punto de vista de la equidad (corrigiendo desventajas que los niños de 
entornos menos favorecidos traen de casa) como de la eficiencia (el rendimiento de estas 
inversiones se sitúa entre el 6 y el 10%, por encima de los retornos habituales de cualquier 
inversión bursátil). En el Reino Unido, Marmot et al. (2012) recomiendan favorecer un buen inicio 
en la vida (best start in life) para mejorar la salud y reducir las desigualdades interviniendo durante 
el embarazo. Organismos internacionales como la OCDE (2001) reivindica la necesidad de proveer 
de educación y cuidados desde la primera infancia para contribuir al éxito de los países en una 
economía del conocimiento. 

 Nuevas políticas sociales y programas con la palabra “infancia” en el título han proliferado en 
distintos países desde finales del siglo pasado y principios de éste. Por ejemplo, en Canadá ya 

La inversión en infancia
Marga Marí-Klose

1   Por ejemplo, con el Perry Preschool Project desarrollado en EEUU durante la década de los 60, se examinó el impacto 
que tuvo un programa para preescolares, en resultados tales como la obtención del grado de bachillerato, un trabajo 
estable y el nivel de ingresos. Heckman et al. (2010) analizan el coste-beneficio de esta intervención y muestran que, 
aunque con un coste elevado en comparación con el grupo de control, los beneficiarios de la Perry Preschool hiceron de 
adultos contribuciones más altas a los impuestos federales y consumieron menos recursos públicos del sistema judicial 
penal y los servicios sociales. La solidez del análisis de costo-beneficio dependerá de la solidez de los datos experimen-
tales, longitudinales y de otro tipo en los que se basa. Un solo ensayo iniciado a principios de los años 60 y que incluía a 
123 niños podría no ser considerado por todos los observadores como un elemento lo suficientemente sólido para dictar 
la política pública. Otros programas como el Head Start que opera a nivel nacional obtiene resultados consistentes en el 
tiempo (Demig 2009).
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en 1989 la Cámara de los Comunes aprobó de forma unánime una resolución para conseguir 
eliminar la pobreza de los niños canadienses el año 2000. En el Reino Unido, a finales de los 
años 90, el partido Laborista en el gobierno encabezado por Tony Blair promete reducir a la 
mitad la pobreza infantil en diez años y erradicarla en veinte. Más recientemente, en 2017 
en Francia, Macron designa un delegado interministerial para la Prevención y la lucha contra 
la pobreza infantil y juvenil. La escala del desafío ha llevado a muchos gobiernos y agencias 
internacionales a adoptar la perspectiva de la inversión social, con el énfasis puesto en políticas 
de carácter más preventivo que subsidiario (León 2017). Su objetivo es “preparar más que 
reparar” (Bonoli 2005 y Morel et al. 2012) lo que supone situar a la infancia, y en especial a los 
niños en situación de desventaja, en el punto de mira. 

En febrero de 2013, la Comisión Europea adoptó la Recomendación Invertir en infancia: 
Rompiendo el ciclo de la desventaja. Constituye uno de los elementos clave del Programa de 
medidas de Inversión Social de la Comisión, que no sólo representa un marco que recoge las 
iniciativas en un conjunto de cuestiones relacionadas con la protección y la inclusión social 
(entre ellas la pobreza y exclusión social infantil), sino que también establece una agenda clara 
para el avance. El Programa de Inversión Social enfatiza la importancia de reformar los sistemas 
de protección social poniendo especial énfasis en la prevención de riesgos y respondiendo lo 
antes posible para ayudar a las personas en las distintas etapas de su trayectoria de vida. El 
hecho de que el Programa incluya una atención especial a la infancia es porque considera que 
el abordaje de situaciones de vulnerabilidad y desventaja en la infancia supone la mejor forma 
de frenar las desigualdades en educación y contribuir al mayor desarrollo de sus capacidades y 
potencialidad. Establece formas de actuación a los Estados miembros para “organizar y aplicar 
políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social de los niños, promoviendo el bienestar 
infantil a través de estrategias multidimensionales”. 

Este paradigma de la gobernanza en la temprana infancia y en la propuesta de políticas comunes 
está teniendo lugar a partir de puntos de partida muy dispares. A estas alturas, no parece existir 
una trayectoria de cambio común en cuanto a las políticas públicas que rigen esta cuestión. 
Los desarrollos no han sido uniformes ni en lo que respecta a la dirección, ni en lo que respecta 
a la velocidad del cambio, ni en lo que respecta a los esfuerzos concretos en políticas públicas 
(León 2017). A juzgar por el último informe publicado por la Comisión Europea (2017) que 
examina los avances y modificaciones realizadas de los países europeos en la aplicación de 
la Recomendación Inversión en infancia: Rompiendo el ciclo de la desventaja, la posición de 
España no parece nada halagüeña. Como señala el propio informe, resulta alarmante cómo 
una serie de países, entre ellos España (junto con Chipre, Grecia, Croacia, Hungría, Italia, 
Macedonia, Rumania, Turquía), destacan por el “muy limitado progreso alcanzado” teniendo 
en cuenta que se trata de países con niveles altos o muy altos de pobreza y exclusión social 
en la infancia (p.9). 

La reprimenda no es nueva. En los informes que cada país realiza para la Comisión contamos 
con una larga trayectoria que apunta siempre en la misma dirección: los déficits de la inversión 
y el débil impacto de las políticas sociales en la reducción de las situaciones de pobreza en 
nuestro país. Así, por ejemplo, en el informe elaborado en 2007 para la Comisión Europea por 
Elizabeth Villagómez, se señala: “las políticas de infancia no son prioritarias ni su impacto se 
reflejaba en una caída de la tasa de pobreza infantil”. Se aprecian, eso sí, avances normativos 
en la protección jurídica de los menores, constatando el “contraste entre la posición retórica 
muy favorable (y poco costosa) de los derechos de los niños y la debilidad del sistema de 
ayudas” (Gaitán, 2011). Siete años más tarde, en 2014, Rodríguez Cabrero alerta de “la limitada 
y desigual coordinación entre los diferentes niveles de gobierno en materia de lucha contra la 
pobreza infantil […] La efectividad de las políticas de infancia se ve lastrada por la confluencia 
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entre políticas universalistas limitadas en alcance e intensidad y la insuficiencia de las políticas 
específicas dirigidas a los colectivos de mayor riesgo (niños que viven en hogares en situación 
de pobreza severa donde se concentran, por ejemplo, inmigrantes y gitanos)”. La crisis 
económica no ha hecho más que agravar una situación que ya era problemática especialmente 
en nuestro país. Sin embargo, la experiencia de otros países demuestra que el margen de 
mejora es amplio y que la reducción de la pobreza infantil es posible cuando se comprometen 
suficientes recursos. 

En el próximo apartado se trata de dimensionar la pobreza y su severidad en distintos grupos 
de edad usando los principales indicadores utilizados para capturar este fenómeno con el 
fin de constatar que la pobreza infantil en nuestro país es un problema de largo recorrido. A 
continuación se analiza cuál ha sido el papel de las prestaciones sociales en la reducción de la 
pobreza infantil en comparación con otros grupos de edad. 

Dimensión de la pobreza infantil

Durante los primeros años del presente siglo, la incidencia media de la pobreza infantil en 
la Unión Europea de los 15 era un 20% superior a la de toda la población en su conjunto 
(datos Eurostat de 2001). Los últimos datos disponibles arrojan resultados que van en la misma 
dirección, subrayando que la pobreza infantil sigue suponiendo un grave problema en Europa, 
donde un 21% de los menores de 18 años viven por debajo del umbral de la pobreza, mientras 
esa tasa se reduce al 17,3% si consideramos al total de la población (Eurostat, 2016, datos 
UE-28). La profunda recesión económica que atravesaron muchos países desde el año 2008 ha 
añadido motivos de preocupación en este ámbito. Se trata de una cuestión que se ha vuelto 
apremiante en España, uno de los países más duramente afectados por la crisis. 

España forma parte de un numeroso grupo de países donde la pobreza infantil es mayor que 
la pobreza del conjunto de la población (véase Gráfico 1). Cataluña también pertenece a este 
«club». En España, durante la última década, los niveles de pobreza infantil (menores de 18 
años) se mantienen buena parte del tiempo cerca del 30%, mientras el del total de la población 
se sitúa diez puntos porcentuales por debajo. El dato publicado más reciente (2016) sitúa 
en el 29,7% la tasa de pobreza para los menores de edad y en el 22,3% el del total de la 
población. En Cataluña se sitúa en el 19,2% y el 25%, respectivamente (lo que representa que 
aproximadamente unos 348.600 niños en Cataluña viven por debajo del umbral de la pobreza). 

Las tasas de pobreza infantil en Cataluña no solo son altas en comparación con las que se 
observan con la media de la Unión Europea, sino que, además, nos alejan más de la media 
europea cuanto más severo es el indicador de pobreza monetaria empleado. Si utilizamos 
como umbral de pobreza el 40% de la mediana de los ingresos equivalentes, con el que se 
captura las formas más agudas de pobreza, la pobreza infantil en Cataluña es un 46,5% más 
alta que la media de la Unión Europea, situándose en el caso de Cataluña en el 14,6% y el de 
la UE en el 7,8%.

La inversión en infancia. Marga Marí-Klose
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Porcentaje de riesgo de pobreza moderada
(umbral 60% de la mediana)

Fuente: Elaborción propia a partir de los datos de la ECV y Eurostat.
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Estos resultados ponen de relieve que la crisis económica provocó en los últimos años un 
incremento muy alarmante del riesgo de pobreza alta, y que ésta afecta en especial a los 
hogares con niños. Las rentas equivalentes de los hogares donde viven niños se han alejado 
progresivamente de la línea de pobreza del 60%, arrastrándolos a situaciones de pobreza alta.  
Eso significa, por ejemplo, que en Catalunya el año 2016, en un hogar monoparental con un 
hijo menor de 14 años, los ingresos se situaban por debajo de 8.714 euros anuales (726 euros 
al mes), o en un hogar formado por una pareja con sus dos hijos menores por debajo de 14.076 
euros anuales (1.173 euros al mes). 

Salir de la pobreza se ha complicado para segmentos amplios de la población más vulnerable, 
incluido muchas familias con hijos. De hecho, la crisis en nuestro país ha supuesto el desplome 
de las rentas más bajas, especialmente en los hogares con niños. En España, los ingresos 
equivalentes de las personas cuyos ingresos se sitúan en la primera decila cayeron más que 
los ingresos de los hogares de las decilas superiores. Los más pobres han perdido entre 
2008 y 2016 el 21,9% de sus ingresos, mientras que en las decilas superiores el porcentaje 
correspondiente se sitúa en torno al 7,7%. Entre los menores de 18 años la pérdida de ingresos 
en la decila más baja se sitúa en el 25% (mientras que en la más alta la pérdida se sitúa en 
el 6,9%) (Marí-Klose, Cerviño y Julià 2018). Una forma de calibrar la situación en las que se 
encuentran las personas pobres es a través de la brecha de la pobreza. Es un indicador que 
mide el grado de vulnerabilidad de los más vulnerables.

Gráfico 1
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Gráfico 2. Brecha de pobreza según grupos de edad. España 2008-2016
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En el gráfico 2 se representa la distancia mediana de los ingresos de las personas en situación 
de pobreza respecto del umbral de pobreza del conjunto de la población. Como podemos 
observar, la magnitud de la brecha ha variado considerablemente en función del grupo de 
edad. La tendencia al alza es evidente entre niños y adultos. Así por ejemplo, en todos los años 
analizados, la brecha no sólo es más grande para la población menor de 18 años, sino que ha 
ido creciendo progresivamente: en 2008 el nivel de ingresos en los hogares en los que viven 
menores era por término medio un 31% inferior al umbral de la pobreza. En 2016 es un 36% 
inferior (en Cataluña un 38,6%, según datos de IDESCAT). Es decir, para estos hogares resulta 
cada vez más difícil salir de su situación de pobreza puesto que sus ingresos se alejan cada vez 
más del umbral de la pobreza. Por el contrario, el grupo de población de las personas de 65 y 
más años que son pobres se encuentra en la situación opuesta. Con los años ha mejorado su 
nivel de renta, hasta el punto que en 2016 por término medio su nivel de ingresos anual es un 
14% inferior al umbral de la pobreza (en 2008 era un 18%). 

Los indicadores de privación ofrecen una perspectiva complementaria sobre las situaciones de 
vulnerabilidad porque contribuyen a capturar problemas de endeudamiento y sensaciones de 
dificultad e incertidumbre para satisfacer gastos necesarios a partir de la estimación subjetiva de 
los encuestados. En el gráfico 3 se puede observar la evolución de la incidencia de situaciones 
de privación material severa de las personas en función de su grupo de edad. La privación 
material severa es uno de los indicadores acordado en el Consejo Europeo en el marco de la 
Estrategia 2020. La privación puede ser de distintos tipos: alimentaria, energética, subjetiva, 
económica o de bienes y servicios. La población con privación material severa incluye aquellas 
personas que tienen unas condiciones de vida restringidas por la falta de recursos y que no 
pueden permitirse al menos cuatro de los siguientes ítems: el pago de facturas relacionadas 
con el hogar (alquiler, hipoteca, o facturas de servicios básicos) o compras a plazos, mantener 
el hogar a una temperatura adecuada, afrontar gastos imprevistos, comer proteínas de forma 
regular, ir de vacaciones, disponer de coche, lavadora, televisión en color, o teléfono.
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Gráfico 3. Privación material severa según grupos de edad. España 2008-2016

Fuente: Elaborción propia a partir de los datos de la ECV_2016. INE
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De nuevo, al igual que los indicadores de renta, los niños son el grupo poblacional más expuesto 
a este tipo de privación. La tendencia al alza es evidente entre niños y adultos durante los años 
de crisis, mientras que para los mayores de 64 años el indicador de privación material severa 
se mantiene relativamente estable y bajo durante este periodo (pasando del 1,9% en 2008 al 
2,5% en 2016). 

Con el agravamiento de la situación económica, aumentan tanto las dificultades para satisfacer 
deudas como para responder al pago de gastos corrientes e imprevistos. Así, mientras que en 
2008 el 33,8% de los menores viven en un hogar que no puede hacer frente a gasto imprevistos, 
después de ocho años de crisis esta cifra se sitúa en el 41,8% (en Cataluña pasa del 33,3% 
en el 2008 al 39,6% en 2016). En estos años se ha mantenido en torno al 12% el porcentaje 
de niños que viven en hogares en los que se han producido retrasos en el pago de la hipoteca 
o alquiler en el último año (en Cataluña pasa del 8,8% en 2008 al 9,2% en 2016). Los niños 
viven en hogares que a menudo están realizando un importante esfuerzo inversor  por lo que 
se refiere a gastos educativos, de vivienda o bienes duraderos, lo que supone que aun cuando 
logren acceder a ciertos estándares de consumo, son más vulnerables que otros grupos a los 
descensos de ingresos debido a su posición “deudora” (Martínez, 2014).

Las necesidades de la infancia en nuestro país, en vista de la evidencia examinada, son 
más que palmarias. Dado el impacto social de la pobreza infantil a medio y largo plazo el 
desarrollo de políticas públicas a favor de la infancia parece hoy una condición necesaria 
para el aseguramiento de niveles futuros de bienestar social. Según la Recomendación de la 
Comisión Europea Invertir en infancia: rompiendo el ciclo de las desigualdades, las políticas 
públicas deben garantizar a las familias con hijos el derecho a un nivel de vida adecuado. Según 
esas recomendaciones se “debe apoyar los ingresos de las familias mediante prestaciones 
adecuadas, coherentes y eficientes, como incentivos fiscales, prestaciones familiares por hijo 
a cargo, subsidios para la vivienda y sistemas de ingresos mínimos”.  En el siguiente epígrafe 
se analiza la naturaleza, generosidad, y capacidad de las prestaciones monetarias públicas de 
reducir la pobreza y vulnerabilidad de los hogares con niños con el objetivo de calibrar lo cerca 
(o más bien lejos) que estamos de aproximarnos a las recomendaciones de Unión Europea. 
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El papel de las prestaciones sociales

Las rentas públicas tienen una importancia capital en la vida de las personas. En España, según 
datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016, el 66% de las personas viven en un hogar 
que recibe alguna forma de prestación o transferencia social (en Cataluña representan el 59% 
de la población).2 Excepto para las personas muy adineradas, las rentas públicas son la principal 
fuente de ingresos en algún momento de la vida. Para muchas personas las rentas públicas 
se convierten en el origen de todos o casi todos los ingresos durante períodos prolongados 
de la vida, como ocurre tras la jubilación. Pero antes de llegar a este punto, las prestaciones 
sociales pueden ser decisivas para mejorar el bienestar material de los hogares en situaciones 
de adversidad. En los hogares con renta disponible más baja, la existencia de determinadas 
prestaciones sociales puede representar un importante mecanismo de atenuación de la 
vulnerabilidad económica. La limitación en el acceso a rentas públicas o a unas rentas públicas 
suficientes en situaciones de necesidad se puede considerar una forma de exclusión.3  
 
Las transferencias representan un componente importante, aunque bastante variable, de las 
rentas brutas de los hogares. Las transferencias están asociadas a determinadas características 
de los miembros del hogar, por lo que su cuantía depende de la presencia en el hogar de 
personas que reúnen esas características. Aunque las remuneraciones salariales constituyen 
generalmente el principal componente de los ingresos de los hogares, las transferencias 
monetarias que realizan las administraciones pueden representar una cantidad significativa 
de los recursos de que disponen los hogares. Para algunos segmentos de la población 
-pensionistas, desempleados, personas discapacitadas- constituyen su principal fuente de 
ingresos (OCDE 2011). El peso relativo de las transferencias monetarias públicas depende 
también de la coyuntura económica. A medida que avanzaba la crisis económica ha aumentado 
el peso de las transferencias monetarias públicas en el conjunto de los ingresos de los hogares. 

Otro componente a tener en cuenta es el tramo de ingresos. Los hogares situados en los 
tramos más bajos de la escala de ingresos dependen en mayor medida que los hogares más 
acomodados de las transferencias públicas. Así, como podemos observar en el gráfico 4, en 
el primer cuartil de ingresos, alrededor del 50% de los ingresos provienen de transferencias 
realizadas por las administraciones públicas, en cambio en los cuartiles de ingresos más altos 
ese porcentaje se sitúa claramente por debajo de una quinta parte de los ingresos totales. 

2  Las prestaciones sociales son transferencias monetarias que reciben los hogares para atender necesidades relacionadas 
con circunstancias sociofamiliares –relativas a la vivienda, la presencia de niños en el hogar, la pobreza y exclusión--- y 
episodios vitales –desempleo, enfermedad, discapacidad, jubilación. La principal vía de administración de prestaciones 
es en forma de pagos a los individuos o a los hogares que reúnen ciertas condiciones preestablecidas de elegibilidad, 
pero hay algunos países que optan por vehicular una parte de esas transferencias –habitualmente más pequeña— me-
diante compensaciones o desgravaciones fiscales.

3  Una versión previa y complementaria de esta sección puede consultarse en “Las prestaciones sociales en el Estado de 
Bienestar” de P. Marí-Klose en  http://itemsweb.esade.edu/wi/documentos/InformeSocial-ESADE-LaCaixa-07_2017.pdf

La inversión en infancia. Marga Marí-Klose
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Gráfico 4. Distribución porcentual de la renta bruta equivalente, según cuartiles de renta.  
España 2008, 2012, 2016
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Como hemos comentado en relación al gráfico 4, en los hogares más desfavorecidos en 
España una porción mayor de sus recursos procede de transferencias públicas, pero el volumen 
total de renta que reciben es más bajo. Es lo que se observa en el gráfico 5, que muestra el 
volumen de recursos (en euros por unidad de consumo del hogar)  que obtienen las personas 
en función del lugar que ocupan sus hogares en un eje de ingresos donde en un extremo están 
representados hogares con menor renta y en otro los que tienen rentas más altas. Las distintas 
decilas representan tramos de ingresos del 10%.  Así por ejemplo, los hogares que pertenecen 
a la primera decila de ingresos obtienen por término medio una cuantía media de 1.676 euros 
(por unidad de consumo), mientras que los hogares que se sitúan en la decila más alta de 
ingresos obtienen de las prestaciones públicas una cuantía media de 7.572 euros (por unidad 
de consumo), según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2016.
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Gráfico 5. Cuantía media de las transferencias públicas que reciben los hogares según 
decilas de ingresos. España 2016

Fuente: Elaborción propia a partir de los datos de la ECV_2016. INE
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Excepto en el primer tramo de ingresos, la principal fuente de transferencias monetarias son las 
prestaciones de jubilación. El peso de estas prestaciones es mayor en los tramos de ingresos más 
altos. Por otra parte, a pesar de que el riesgo de desempleo es mucho mayor entre segmentos 
más desfavorecidos, el volumen de recursos destinado a prestaciones de desempleo se distribuye 
de manera bastante uniforme, gracias a la mayor generosidad de las prestaciones que reciben los 
desempleados que se encuentran en los hogares de mayores ingresos.

En los siguientes gráficos 6 y 7, diferenciamos los hogares en función de si en ellos viven o no 
menores de 18 años. Una primera ojeada a los gráficos revela que existe una brecha considerable 
entre las cuantías medias de las prestaciones que reciben los hogares con niños y los hogares 
donde no conviven menores, especialmente en las decilas medias y altas de rentas. 

Si nos fijamos en los hogares donde viven menores, confirmamos que, en términos generales, no 
hay grandes diferencias en el volumen absoluto de transferencias monetarias que reciben hogares 
situados en distintos tramos de ingresos, aunque sí ciertas diferencias en la composición de esos 
ingresos. Los hogares en la primera decila de ingresos obtienen gran parte de sus recursos a 
partir de prestaciones de desempleo y prestaciones de exclusión. En las decilas centrales cobran 
peso las prestaciones de jubilación e invalidez, prestaciones asociadas a programas de carácter 
contributivo.
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Gráfico 6. Cuantía media de las transferencias públicas que reciben los hogares con 
menores de 18 años. España 2016

Fuente: Elaborción propia a partir de los datos de la ECV_2016. INE
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Gráfico 7. Cuantía media de las transferencias públicas en hogares sin menores de 18 
años. España 2016

Fuente: Elaborción propia a partir de los datos de la ECV_2016. INE
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Es importante señalar el escaso papel que juegan las prestaciones por familia/hijos, que incluye la 
prestación de mantenimiento de renta en caso de parto, asignación por nacimiento, prestaciones 
de permiso parental, prestaciones por hijo a cargo y otras prestaciones monetarias concebidas para 
ayudar a los hogares a hacer frente a determinados gastos, como los derivados de las necesidades 
específicas de las familias monoparentales o las familias con hijos discapacitados. El porcentaje de 
hogares con menores que reciben estas ayudas es muy pequeño, y la cuantía suele ser reducida.4 
Aunque algunas de estas prestaciones están focalizadas en colectivos de renta más baja (como 
las prestaciones por hijo a cargo), llama la atención que el volumen de recursos recibidos continúa 
siendo más elevado en los tramos intermedios y altos de ingresos.

En los hogares en los que no conviven menores adquieren mucho peso las pensiones, especialmente 
en las decilas más altas. Cabe señalar que las prestaciones de desempleo se reparten bastante 
igualitariamente a lo largo del eje de ingresos, a pesar de que el riesgo de desempleo en hogares 
situados en los primeros tramos de ingresos es mucho más alto. 

La infancia ha sufrido tradicionalmente en nuestro país situaciones de infraprotección pública en 
comparación con otros colectivos, incluso cuando sus necesidades son -en vista de la evidencia 
examinada en este trabajo- más que notorias. El sistema de protección social en España, que 
combina fundamentalmente prestaciones estatales y autonómicas, se caracteriza, en líneas 
generales, por la escasa capacidad para reducir pobreza por medio de las transferencias monetarias 
que hace. Pero estas limitaciones no afectan a todos los colectivos de la misma manera. El sistema 
de pensiones, por ejemplo, consigue reducir de manera significativa las tasas de pobreza de los 
colectivos que se benefician, habitualmente personas de edad avanzada que no tienen otra fuente 
significativa de ingresos. Como se puede observar en el gráfico 8, si las pensiones no existieran, 
cerca del 85% de las personas mayores tendrían unos ingresos que les situarían bajo el umbral de 
la pobreza.

4  Solo el 7,6% de los hogares en los que viven menores de 18 años perciben algún tipo de prestaciones por familia e hijos.

Gráfico 8. Riesgo de pobreza antes y después de transferencias sociales según grupo de 
edad. España 2008-2016

Fuente: Elaborción propia a partir de los datos de la ECV_2016. INE
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Los datos evidencian la escasa capacidad protectora del sistema de transferencias para los colectivos 
más jóvenes, particularmente la infancia. Las prestaciones juegan un papel más destacado, aunque 
limitado, en edades intermedias, y un papel de primer orden en edades avanzadas. Entre 50 y 64 
años, más de la mitad de los individuos salen de la situación de riesgo de pobreza gracias a las 
transferencias públicas. Entre los mayores de 65, la corrección es muy elevada, porque la inmensa 
mayoría carecen de rentas de mercado significativas y sus ingresos provienen, en gran parte, de sus 
prestaciones de jubilación y supervivencia.

Como se puede observar en el gráfico 8, las prestaciones sociales reducen los niveles de pobreza de 
la población infantil de manera bastante más modesta. Si no hubiera ningún tipo de prestación, es 
decir, antes de transferencias públicas, un 38,3% de los niños viviría en hogares en riesgo de pobreza. 
Gracias a las transferencias, esta cifra se sitúa en el 29,7%. La reducción equivale al 22,3% de su valor 
inicial, situándonos a la cola de la UE, por detrás de países como Rumanía (25,7%), Bulgaria (26,6%), 
Italia (27,6%), Portugal (29,1%) y Grecia (31,1%). El efecto reductor de las transferencias públicas sobre 
la pobreza infantil no es sólo significativamente inferior a los efectos que tienen sobre la pobreza de 
las personas mayores de 65 años (84,5%), sino que es notablemente inferior al efecto reductor de las 
transferencias públicas sobre la pobreza del conjunto de la población (52,2%). En la UE la capacidad 
reductora de la pobreza infantil se sitúa en el 42,3%. El margen para la mejora es enorme. 

Consideraciones finales

Nacer en una familia pobre es producto del azar. Sin embargo ese episodio de la vida puede 
acarrear consecuencias que se arrastran toda la vida. Existe un considerable número de estudios 
que demuestran que la pobreza, los episodios estresantes, y las situaciones de privación material y 
afectiva en estas etapas del ciclo de vida tienen un impacto especialmente negativo para el menor, 
debido a que desencadenan procesos acumulativos adversos. A su vez, existe un consenso muy 
amplio sobre la conveniencia de corregir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión en la infancia 
de forma preventiva, actuando en la primera infancia en lugar de intervenir más tarde, cuando los 
problemas y los indicios de exclusión son más perceptibles, pero también más difíciles de subsanar. 

Los resultados confirman, en síntesis, que la infancia en España presenta no sólo un mayor 
riesgo de pobreza que otros grupos de población, sino, también, una mayor intensidad y posible 
cronificación de esa pobreza. Nos hallamos ante un problema de enorme calado, con inquietantes 
implicaciones sobre el futuro. Los cambios acaecidos con la recesión económica –tasas elevadas de 
paro, inestabilidad laboral, bajos salarios, ajustes en algunas políticas de bienestar sensibles – han 
convertido a los niños en un grupo especialmente vulnerable debido al deterioro de las rentas que 
sus progenitores generan en el mercado de trabajo y a la erosión de los derechos sociales a los que 
pueden acceder, muchas veces asociados a su trayectoria laboral. El rejuvenecimiento de la pobreza 
y la exclusión ha empujado a un grupo considerable de países de la Unión Europea a reformular sus 
agendas políticas, presentando especial atención a la inversión en la infancia. Durante la primera 
década del siglo XXI, se produjeron algunos avances en esta dirección en España, que parecían 
pronosticar un acercamiento a enfoques políticos asumidos en los países más comprometidos con 
estas inversiones, pero la llegada de la recesión económica los truncó (Moreno y Marí-Klose 2012). 
Durante la crisis las partidas que las Administraciones Públicas se gastan en infancia han perdido 
peso relativo en el conjunto del gasto que realizan tanto las Comunidades Autónomas (responsables 
del grueso del gasto) como el Estado central. Sin embargo, la experiencia de otros países demuestra 
que el margen de mejora es amplio y que la reducción de la pobreza infantil es posible cuando se 
comprometen suficientes recursos.5  

5  Acabo estas líneas recibiendo con esperanza el anuncio por parte del nuevo Gobierno de la creación del Alto Comisiona-
do para la Lucha contra la Pobreza Infantil convirtiendo por fin este problema en un asunto central de Estado.
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Introducció

Parlar del futur de la formació professional implica parlar del futur del treball tant en termes 
quantitatius (quantes persones treballaran) com qualitatius (en què treballaran). El futur del treball 
està donant lloc a discursos sovint catastrofistes sobre destrucció de milions de llocs de treball 
i de les relacions laborals. Altres veus però, parlen d’oportunitats de millora de la qualitat de vida 
de les persones i de desaparició de treballs penosos o altament repetitius.

Sigui quina sigui la nostra percepció, “fantasciència” o realitat, és ben cert, però, que el sistema 
de FP afronta avui un seguit de desafiaments (estímuls, alhora): evolució veloç dels sistemes 
d’organització, producció i distribució que exigeix canvis ràpids, tant en els programes de la 
formació inicial i contínua, com en l’adequació del professorat a tots els nivells; igualment, és 
vital adoptar nous enfocaments a l’ensenyament per tal de transmetre una cultura digital que 
aporti noves competències: la capacitat de comprendre i fer servir les tecnologies digitals de 
manera segura i professional, així com la generació de pensament crític i de competències 
relacionals (soft skills). En paraules del Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació 
Professional (CEDEFOP): “segons les previsions, en un futur proper, els entorns professionals es 
caracteritzaran per més autonomia, menys tasques rutinàries, major ús de les TIC, disminució de 
l’esforç físic i augment de tasques socials i intel·lectuals”1. 

Per al període 2015-2025, CEDEFOP anticipa a Europa la creació de 4,5 milions de llocs de 
treball per a gerents, enginyers, professors, metges, tècnics de primer nivell en informàtica, 
i 3,8 milions de llocs per a tècnics, infermeres i comptables. Això vol dir que apujarà el nivell 
formatiu general de la població en els mateixos volums? No sembla tan ràpid de fer i hem passat 
tres anys del període. A l’altre extrem de l’escala de qualificacions, l’organització europea valora 
que es crearan 1,3 milions d’ocupacions addicionals poc qualificades en el sector dels serveis 
(venedors, guàrdies, atenció personal, recepció de clients ...) i no menys de 1,7 milions de llocs 
de treballs en “tasques bàsiques” (neteja i manteniment, ajudants, menjar ràpid, marmitons de 
cuina, mà d’obra no qualificada, recollida i tractament de residus ...). D’altra banda, entre aquests 
extrems, el CEDEFOP preveu la pèrdua de 1,3 milions  de llocs de treball d’experts mecanògrafs, 
operadors informàtics, codificadors…, i 3 milions de llocs qualificats d’operadors de màquines, 
agricultors i artesans qualificats2.

No podem deixar de banda que aquesta polarització de l’ocupació que influeix en els llocs de 
treball molt qualificats i no qualificats, en detriment dels qualificats mitjos, és el resultat de la 
conjunció de dos factors. D’una banda, la precarietat laboral dels “salaris escombraria”, d’altra 

Formació professional: tendències i prioritats
Una estratègia per al 2030
Francisco Miranda i Emilio Palacios

1 CEDEFOP (2018), Moins dans les muscles, plus dans la tete pour les travailleurs de demain, Note d’information, Juin 
2018, ISSN 1831-2438. Consultat el juliol de 2018.

2 CEDEFOP (2016), Future skill needs in Europe: critical labour force trends. Consultat el juliol de 2018.
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banda, el desenvolupament tecnològic que sens dubte genera una forta demanda d’experts, 
enginyers, tècnics d’alt nivell, també tendeix a destruir llocs de treball moderadament qualificats. 
A la vegada, els llocs de treball no qualificats, especialment en el sector serveis, sovint 
requereixen la intervenció d’un ésser humà i el seu “sentit comú”. Donar resposta anticipada a 
aquesta demanda, continuament canviant, és massa difícil (i massa costós).

A aquests fets cal afegir que l’aparició de noves formes de mobilitat i flexibilitat en les relacions 
laborals comporta una ràpida evolució de la demanda d’habilitats, obligant els treballadors i 
treballadores a formar-se de manera contínua i a reorientar-se professionalment, molt sovint 
de manera informal, fent servir les oportunitats que ofereix la xarxa: l’autoaprenentatge ja no 
és només una oportunitat, ha esdevingut una de les competències clau per al treballador del 
futur: aprendre a aprendre en un entorn tecnològic. Com a conseqüència, és necessari integrar/
acreditar tots els aprenentatges informals que les persones van assolint al llarg de la vida en 
una qualificació coherent. Això demanda un nou sistema d’acreditació de les competències 
obtingudes per l’experiència professional o per vies no formals de formació.

Cal tenir present també que, malgrat que el món empresarial (català, espanyol i europeu) s’omple 
la boca de tecnologies 4.0 i similars en parlar de la necessitat de persones amb la suficient 
formació per a donar-hi resposta, en realitat no és capaç de dur a terme les inversions requerides 
en digitalització de les empreses i en formació de treballadors i treballadores, presents i futurs. 

La formació professional en el nostre país mostra una organització i funcionament que és 
objecte de crítiques fonamentades arreu, però que sovint també són infundades en atribuir a la 
formació professional carències que són estructurals del nostre sector productiu. És cert que, 
l’única avaluació que s’ha fet de la formació professional inicial i superior a Catalunya (any 2009)3  
demostra que es tractava d’un sistema amb actius forts, car gaudia d’un finançament substancial, 
donava un cert paper als interlocutors socials, disposava d’uns docents implicats i d’un alumnat 
que intentava convertir-se en actor de la seva formació. Ara bé, segons han anat passant els anys, 
el sistema s’ha anat afeblint, perquè ha perdut aquells senyals identificadors:

• Les inversions en formació professional, inicial i contínua, han baixat de manera progressiva, 
des de l’any 2007, tant a escala espanyola com catalana. D’un costat, les empreses estan 
molt lluny de contribuir al finançament de la formació contínua i  no consideren la formació 
contínua dels treballadors com la inversió clau per assegurar l’èxit empresarial. D’altra 
banda, dels pressupostos generals de l’Estat (PGE) de 2017, s’extreu que la inversió en 
formació per a l’ocupació va ser de 2.154M euros (754, destinats a formació de persones en 
atur; 1.016, a formació continua; 266, a oportunitats d’ocupació i formació; i 118 a formació 
i requalificació).  

• Només el 33% dels titulats superiors ho són en FP, per sota de la mitjana de l’OCDE (40%) 
i de la UE (41,1%). Aquestes dades ens situen tan sols en consonància amb Grècia, França, 
Hongria i Estònia; lluny d’Itàlia (40%), Alemanya (45%), Portugal (50%), Holanda (75%) i 
Finlàndia (97%).

• “Massa joves a la UE lluiten amb la transició de l’escola al treball. Els estudiants de 
diversos països de la UE abandonen prematurament l’escola: a Malta, Espanya i Romania, 

3 Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2009), Avaluació de l’FPR a Catalunya, 2001-2008, vols.1, 2, 3, 4 i 5, 
col·lecció Documents (13-17) http://csda.gencat.cat/ca/arees_d_actuacio/publicacions/colleccio_documents/ 
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prop del 20 per cent de les persones d’entre 18 i 24 anys que no van a l’escola no han 
aconseguit més que qualificacions d’educació secundària inferior”4.

• És important també tenir present que en el sistema de FP és gairebé absent un dels actius 
més valuosos que ha de tenir: el paper a desenvolupar pels agents socials i econòmics, 
tant en la seva concepció com en el seu funcionament, mitjançant la negociació col·lectiva 
(nacional, sectorial, d’empresa) i la gestió paritària efectiva.

• Avui, la FP manca d’una articulació acurada entre la gestió del sistema i els observatoris 
professional i ocupacionals, per tal d’adaptar millor les prioritats de formació a les necessitats 
i orientacions identificades, de permetre d’anticipar, en allò que sia possible, l’evolució de 
les professions i de desenvolupar l’ocupabilitat dels treballadors i treballadores.

Són molts els informes, estudis i investigacions que detecten i assenyalen la urgència de 
relacionar tots aquests components que han de conformar el sistema de formació.

Com veurem més endavant, en parlar sobre propostes d’actuació, considerem que a totes elles 
caldria afegir la creació d’una eina d’avaluació de capacitats, que ajudi a articular les polítiques 
d’ocupació i formació. Aquesta eina hauria de ser integrada en el sistema d’informació i orientació 
professional, aplicable tant a la formació inicial com a la contínua.

Totes aquestes característiques que haurien de vestir la formació professional necessiten disposar 
d’un complement legislatiu que la situï com un dret individual. D’aquesta manera, els treballadors 
i treballadores tindran al seu abast la possibilitat d’esdevenir agents de la construcció de les 
seves habilitats, competències i qualificacions.

Finalment, en aquest article, tractarem de desenvolupar els principals reptes que, al nostre parer, 
té la formació professional, reptes que creiem que cal abordar amb celeritat així com creiem que 
és urgent de definir quina metodologia de treball establim per tal d’acompanyar el canvi social i 
del treball que vindrà. En concret: 

• Obrir la formació professional a tota la població activa: la formació professional ha de 
passar de ser la porta d’entrada al mercat de treball (centrada en els joves) a ser l’eina per 
a l’evolució de les qualificacions dels treballadors (centrada en la població activa). Cal per 
tant facilitar la incorporació a la formació professional des del mon del treball i ampliar 
l’oferta dels centres de formació. Cal doncs, per tant, potenciar l’acreditació i avaluació de 
les competències professionals obtingudes per l’experiència professional.

• Adaptar els plans d’estudi a les noves qualificacions i demandes del mercat de treball de 
manera àgil.

• Desenvolupar les competències relacionals i informacionals que són clau en la configuració 
dels perfils professionals.

• Construir un sistema d’informació i orientació viu, entenedor i fluid que ajudi la presa de 
decisions respecte a les carreres professionals.

4 BODEWIG, Christian, 2018, Europe is aging—it’s high time to invest in youth, Brookings-The Brookings Institution, Wash-
ington DC, July 2018. Consultat el juliol de 2018.
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1. Algunes dades estadístiques: evolució matriculació/graduats. Distribució per famílies professionals5 

Que la FP inicial s’ha constituït en una proposta atractiva per la societat ho demostra l’anàlisi 
de l’evolució de matriculacions en FP des de l’any 2000 ença. Tal i com podem observar en la 
gràfica 1, la matriculació total en cicles formatius de grau mitjà i superior ha passat de 59.068 
persones matriculades al curs 2000-2001 a les 118.424 del curs 2017-2018. S’ha doblat el nombre 
de matrícules a la FP, mentre que el nombre de matrícules en batxillerat s’ha reduït un 14%, en el 
mateix període, passant de 103.111 a 89.095.

En resum, el percentatge de persones matriculades a cicles ha passat del 36,42% sobre el total 
de matrícula en ensenyament postobligatori a ser del 57,07% el curs 2017-18.

A la gràfica 2 podem veure l’evolució de la matriculació el primer curs de batxillerat i el primer 
curs de cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) entre l’any 2000 i el 2017. La matriculació al 
batxillerat baixa en 7.000 estudiants mentre que la matrícula de CFGM creix en 14.000 alumnes. 
En termes percentuals vol dir que la matrícula en CFGM ha passat de ser un 28,09% del total de 
matriculacions l’any 2000 a ser un 42,55% en el curs 2017-2018.

3 Font. Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/esta-
distiques/estadistiques-ensenyament/ Consulta realitzada al juliol de 2018.

Gràfica 1: Evolució matriculacions ensenyament postobligatori
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L’increment de matriculacions en cicles formatius tant en xifres absolutes com en percentatge és 
una dada que ens ha d’alegrar i que ens apropa una mica als estàndards europeus, malgrat encara 
n’estiguem allunyats. Però la dada precupant la podem observar a la gràfica 3, quan analitzem el 
nombre de titulats anuals que produeix el sistema en relació al nombre d’alumnes que es matriculen 
de 1r de batxillerat, CFGM i CFGS. Així, entre el curs 2000-2001 i el 2015-1016, la proporció de 
titulas respecte dels matriculats a 1r ha estat del 63% a batxillerat i del 61% a cicles formatius de 
grau superior. Per contra, la proporció entre titulats i matriculats a 1r de CFGM cau al 44%. Aquesta 
dada és molt preocupant doncs ens està indicant una taxa d’abandonament dels estudis de CFGM 
superior al 50% dels que inicien els estudis.
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Gràfica 2: Evolució matriculació en 1er curs ensenyament post-obligatori
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Gràfica 3: % Titulats respecte matriculats en 1r
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D’altra banda, si analitzem les dades de la matriculació per famílies professionals del curs 2016-
2017, observem que més d’una quarta part corresponen a les famílies professionals de sanitat i 
serveis socioculturals i a la comunitat, seguides d’informàtica i comunicacions i administració i 
gestió. Aquesta observació ens porta a dues reflexions sobre la relació oferta/demanda formativa: 
certament, la demanda és lliure, ara bé, la demanda formativa es correspon amb l’oferta laboral 
existent o la demanda reflecteix la major facilitat d’accés a determinades especialitats que són les 
més ofertades pel sistema?, el sistema oferta determinades especialitats atès que són les més 
demandades pel mercat de treball o l’oferta respon només als recursos amb els que es compta i al 
fet de que, en certs casos, es tracta d’especialitats amb menor cost d’implantació?

MATRICULES CURS 2016-17.             

SANITAT

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES

HOTELERIA I TURISME

COMERÇ I MÀRQUETING

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES

IMATGE PERSONAL

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

IMATGE I SO

QUÍMICA

FABRICACIÓ MECÀNICA

AGRÀRIA

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

ARTS GRÀFIQUES

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

FUSTA, MOBLE I SURO

MARITIMOPESQUERA

ENERGIA I AIGUA

SEGURETAT I MEDI AMBIENT

INDÚSTRIES EXTRACTIVES

TOTAL

10.067

4.419

7.243

6.813

5.197

3.993

2.836

3.015

1.806

3.247

2.058

675

742

1.489

1.153

1.168

680

334

124

310

168

37

0

83

98.250

7.204

9.790

6.116

6.080

2.164

3.348

4.423

3.197

4.106

1.332

1.396

2.676

2.306

1.339

815

298

376

417

410

89

202

306

205

0

133.503

17.271

14.209

13.359

12.893

7.361

7.341

7.259

6.212

5.912

4.579

3.454

3.351

3.048

2.828

1.968

1.466

1.056

751

534

399

370

343

205

83

116.252

14,86%

12,22%

11,49%

11,09%

6,33%

6,31%

6,24%

5,34%

5,09%

3,94%

2,97%

2,88%

2,62%

2,43%

1,69%

1,26%

0,91%

0,65%

0,46%

0,34%

0,32%

0,30%

0,18%

0,07%

MATICULES 
GRAU MIG

MATICULES 
GRAU 

SUPERIOR TOTAL % TOTALFAMILIA PROFESSIONAL
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2. Aproximació a les grans tendències que afecten la formació professional

“La connectivitat global, les màquines intel·ligents, i els nous recursos mèdia són alguns dels 
vectors de canvi que fan replantejar com pensem sobre què és el treball, què el constitueix i 

quines competències necessitarem per a ser treballadors productius en el futur”  
(INSTITUTE FOR THE FUTURE (IFTF), 2011, Future Work Skills 2020)

En els darrers temps, gairebé cada dia apareix un informe, estudi o investigació que posa en 
evidència la importància que està assolint de manera creixent l’economia digital i com aquesta 
està afectant i afectarà de manera més intensa el món del treball en un futur proper. Com hem vist 
en la introducció, algunes de les conclusions que es treuen són excessivament optimistes i, a la 
vegada, alarmistes. El que és ben cert és que, siguin quins siguin els canvis, caldrà una formació 
professional adaptada a aquest nou món productiu. 

En aquest sentit, l’informe “Perspectives de l’economia digital 2017 de l’OCDE”6 apunta que “la 
revolució digital és un dels temes-”far” dels debats internacionals, [...] perquè transforma les 
economies i les societats” i aporta pistes “per aprehendre les transformacions digitals i copsar 
la seva incidència en l’acció dels poders públics”, entre d’altres, “l’orientació de les polítiques 
d’educació i formació”. 

Quines són aquestes pistes? L’informe assenyala algunes d’importants, com ara la globalització, 
la digitalització, l’especialització industrial i l’aparició de noves competències. A parer nostre, cal 
afegir altres referents que també poden donar orientacions per a l’acció: el canvi demogràfic, les 
migracions, els nous estils de vida, la mobilitat i flexibilitat laboral i el potencial innovador de la 
societat. Caldrà, a més a més, afegir un altre fet imprescindible per a l’acció política: la necessitat 
d’augmentar les inversions.

a. La globalització comporta, en l’economia, relacions i interdependències internacionals en 
els intercanvis comercials, en els processos productius, en les estructures empresarials, en 
els mercats de treball, en les condicions de treball i la seva protecció... Aquest fet tangible i 
vivencial afecta, de manera constant, l’ecosistema de la formació professional: competència 
amb altres sistemes formatius internacionals, principalment aquells que són més propers 
culturalment; títols i certificats de professionalitat que han de respondre a estàndards 
internacionals de formació.

b. Les tendències que s’estan donant en relació amb les migracions ens indiquen que la 
proporció de població estrangera amb un diploma d’educació terciària continuarà augmentant, 
mentre que les persones amb un diploma secundari o sense educació postobligatòria 
disminuiran. Ara bé, les diferents regions en crisi determinaran l’arribada al nostre país de 
sol·licitants d’asil o de treball amb una gran proporció de joves no qualificats, que no disposen 
d’una formació postobligatòria.

c. La població espanyola envelleix i alhora es redueix l’oferta de llocs de treball, en 
conseqüència, accedeix al mercat de treball un volum reduït de joves qualificats. No obstant, 
es preveu, en un pròxim futur, un augment demogràfic de joves. Això vol dir que la formació 
professional tindrà un paper important en la qualificació d’aquest jovent i, a la vegada, la 
formació continua serà imprescindible per a mantenir el potencial productiu de la població 

6 Versió del document en anglès i francès en http://www.oecd.org/governance/oecd-digital-economy-outlook-
2017-9789264276284-en.htm Consultat maig de 2018.
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adulta. Serà necessari enfortir el potencial d’actius digitals de les persones més joves i invertir 
de manera intensiva en la digitalització de les persones amb més edat.

d. La bretxa entre les generacions més joves i les generacions més antigues no és una 
novetat. Els joves avui tenen una major demanda de practicar una professió “significativa”. 
L’actitud cap a l’autoritat també ha canviat. En aquest sentit, es fa difícil mantenir una autoritat 
basada en el coneixement i la competència. D’això, se segueix que la formació professional 
ha d’adaptar-se a les necessitats de les noves generacions tant en l’àmbit pedagògic com en 
les relacions interpersonals. D’altra banda, la formació professional ha de considerar en els 
seus plantejaments les noves formes de vida tant pel que fa als nous models familiars com a 
nous rols de gènere i a diferents concepcions de la relació treball-oci. 

e. En els últims anys, les relacions laborals entre empreses i treballadors/treballadores han 
experimentat una forta evolució. Aquesta tendència, a causa del desenvolupament tecnològic 
i els canvis socials, continuarà. Noves formes de mobilitat i de flexibilitat en les relacions 
laborals estan substituint les tradicionals, i es caracteritzen per una escassa vinculació a 
l’empresa, el treball a temps parcial, l’absència de vincles amb el territori, la contractació per 
projectes i una contínua reorientació professional. En conseqüència, hauran d’augmentar les 
possibilitats per a l’aprenentatge permanent en la formació professional, que tendirà a dur-se 
a terme dins de l’empresa i estarà destinada a la realització de tasques i projectes específics.

f. En una economia dinàmica i cada cop més complexa, les noves competències i 
coneixements, així com el potencial innovador dels treballadors i treballadores, seran molt 
preuats. La formació professional haurà de proveir al món del treball i de la producció d’un 
personal cada cop més qualificat (formació inicial i permanent). La facilitació d’oportunitats de 
formació contribuirà a un major desenvolupament professional.

g. Les transformacions en l’àmbit tecnològic impacten en el mercat de treball de tres maneres 
diferents: aparició de nous productes i l’obsolescència d’altres, l’aparició de nous canals de 
distribució i l’emergència de nous processos de producció de bens i serveis. Així mateix, el 
canvi tecnològic també afecta la planificació i supervisió dels procediments de treball. Les 
principals tendències es poden classificar en:

• Internet mòbil i tecnologia del núvol
• Desenvolupament de la capacitat de computació i anàlisi de Big Data
• Noves fonts d’energia i tecnologies relacionades
• Internet de les coses
• Economia col·laborativa i plataformes P2P
• Robòtica avançada i transport autònom
• Intel·ligència artificial i aprenentatge autònom
• Manufactura avançada i impressió 3D
• Tecnologia de materials, biotecnologia i genòmica.

Aquestes transformacions que impacten les relacions laborals, generaran una reducció/adaptació 
dels llocs de treball tradicionals i, en determinats àmbits, en la mal anomenada economia 
col·laborativa/GIG economy7, una devaluació dels salaris i de les condicions laborals.

7  https://feps-europe.eu/resources/publications/561:work-in-the-european-gig-economy-employment-in-the-era-of-online-
platforms.html Consultat al maig de 2018
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Caldrà, doncs, enfortir la cultura digital als plans formatius professionals, tant en la formació inicial com 
en la contínua, per tal que aporti noves competències a les persones que han de gestionar el canvi en 
els seus llocs de treball, i incorporar programes de reconversió professional i ajustar les qualificacions a 
les ocupacions de reposició, per aconseguir una mà d’obra adaptada als canvis i qualificada.

Per últim, cal remarcar que el govern conservador que hem patit a Espanya els últims anys (amb el 
suport del Govern de Catalunya, en aquest tema), ha reduït la inversió en ensenyament secundari 
i formació profesional en un 4%, passant de 14.092,557 milions d’euros el 2010 a 13.500,917 
milions el 20168. Cal destacar en aquest aspecte que les dades pressupostàries relatives a la 
formació professional estan agregades a les dades de tota la secundària: cal disposar de dades 
desagregades relatives a FP poder analitzar la seva evolució. 

En el cas de la formació ocupacional, la reducció ha estat d’un 60% passant de 1.602,011 milions 
d’euros el 2010 a 627,986 milions el 2016.

Esperem que el recent canvi de govern modifiqui l’status quo actual, augmenti significativament 
les inversions i faciliti el seguiment estadístic desagregant, de l’educació secundària les dades 
econòmiques relatives a FP.

3. Les competències professionals relacionals i tècniques

Una formació professional adaptada al nou món productiu, a quines competències personals i 
professionals ha de donar resposta?

Una competència és un acte de coneixement que afavoreix la mobilització i la combinació de recursos 
interns (coneixements, capacitat cognitiva, capacitat metacognitiva, coneixements interpersonals 
i de processament, recursos emocionals...) i externs (xarxes, programari, banc de dades, recursos 
documentals, mitjans de l’entorn professional...) manifestat en un context determinat.

Segons la més recent definició de la Unió Europea, les habilitats digitals “es poden entendre 
àmpliament com la capacitat de localitzar, organitzar, comprendre, avaluar, crear i compartir 
informació mitjançant tecnologia digital, en diferents nivells de competència”9. Avui, els conceptes 
d’“habilitats digitals” i “competències digitals” són termes clau relacionats amb el tipus de 
competències que les persones necessitem, no només pel que fa a la inclusió digital a la societat, 
sinó també a la nostra ocupabilitat. Són les anomenades hard skills.

D’altra banda, les anomenades soft skills són les qualitats personals, humanes i relacionals que 
defineixen la capacitat de les persones per integrar-se en un equip de treball. En un món digital, 
organitzat en xarxa, allò que marca la diferència és més la competència relacional que la tècnica10.

8 Estadística de gasto publico en educación del Ministerio de Educación y Formación profesional. https://www.mecd.gob.
es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/recursos-economicos/gasto-publico.html  Consultat setembre 
2018

9 COMISSIÓ EUROPEA (2017), ICT for work: Digital skills in the workplace, Final Report
10 “Les prévisions indiquent une diminution générale des tâches physiques et une augmentation des tâches intellectuelles 

et sociales. Celles-ci nécessitent des compétences en communication, des compétences entrepreneuriales et d’autres 
compétences clés dans des domaines tels que la vente/la persuasion et le service/l’assistance/les soins. Les prévisions 
révèlent également une augmentation continue et considérable de la demande en compétences TIC, dans la mesure où 
l’innovation en matière d’application des technologies de l’information et de la communication – les évolutions technolo-
giques augmentant la productivité – devrait continuer d’accélérer au cours des prochaines décennies”. CEDEFOP, íbidem 
(Note d’information, Juin 2018).
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Quines competències poden donar millor resposta a les demandes d’un món laboral que es mou 
en un entorn 4.0?

• Comunicació digital: recerca, filtratge, sintetització de la informació de manera crítica i 
sistemàtica; pensament crític, constructor de conceptes; producció i difusió de continguts 
multimèdia... Cal incorporar en aquest concepte la capacitat de comunicar-se amb mitjans 
digitals: vídeo, infografies, presentacions,...
• Col·laboració a distància: domini plurilingüístic i sensibilitat multicultural; escoltar, compartir, 
ésser empàtic; capacitat de connexió amb altres; ús d’eines de col·laboració remota (xat, 
videoconferència, fòrum...).
• Agilitat i adaptació: acceptació de noves idees i tolerància a la incertesa; coneixement de 
disciplines diverses..
• Creativitat i sentit de la innovació: obertura a novetats culturals, artístiques i professionals; 
domini d’eines que promouen la creativitat individual i col·lectiva...
• Esperit d’iniciativa i d’emprenedora: motivació; passió; capacitat de risc; capacitat per a 
gestionar els propis projectes i els temps; gestió de l’entorn de treball físic o virtual...
• Aprendre a aprendre: formació i autoformació; renovació contínua de sabers i capacitats...

Aquestes competències, sigui quina sigui la classificació que emprem, ens estan duent a un 
nou camp competencial on el component del coneixement que fins ara era l’element clau de la 
competència està perdent importància relativa en la mesura que el coneixement és fa assequible 
de manera quasi instantània.

Tots aquests canvis que ja es fan palesos en el mercat de treball ens han de conduir a un 
replantejament de la formació professional que té com a reptes principals:

- L’adaptació dels plans d’estudi a les noves qualificacions i demandes del mercat de treball de 
manera àgil.

- La incorporació al sistema de formació professional de totes aquelles treballadores i 
treballadors en actiu els llocs de treball dels quals es modificaran dràsticament. 

- El canvi de les metodologies didàctiques cap al desenvolupament de les competències 
tècniques i, en especial, les competències relacionals i informacionals: noves metodologies 
per a noves competències. 

- La transformació de l’acreditació de competències professionals en una política activa 
d’ocupació/formació.

- El desenvolupament d’un sistema d’informació i orientació dinàmic que ajudi la presa de 
decisions respecte a les carreres professionals. 

4. Adaptació del sistema de qualificacions i formació professional a les necessitats del mercat de treball

Una primera necessitat és l’agilització dels mecanismes i instruments d’actualització de les 
qualificacions. Actualització que afecta no només la seva adaptació als nous requeriments dels 
sectors productius, sinó també al reconeixement de noves qualificacions i a l’eliminació per 
obsolescència d’altres. 

Avui, existeix un déficit de competències de base que condiciona la dificultat d’inserció laboral 
del jovent i d’altres demandants d’ocupació; d’altra banda, en un context de fortes mutacions del 
contingut del treball, les persones que es troben a l’atur i les ocupades han de gaudir de la capacitat 
d’adaptar les seves competències als nous itineraris laborals. Aquestes realitats es donen en un 
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món laboral en el qual la capacitat productiva es fonamenta en el coneixement, sense el qual les 
persones s’exposen a l’atur, la pobresa i l’exclusió social. Fer front a aquestes realitats exigeix la 
creació d’un contínuum formatiu basat en una simplificació de l’estructura del sistema de formació, 
tant pel que fa als seus continguts com al rol que han de jugar-ne els diferents agents i actors.

Actualment, el nostre sistema de qualificacions professionals ve regulat per la Llei orgànica 5/2002 
de les qualificacions i de la formació professional, que va significar un gran pas endavant dotant 
d’estructura al sistema i apuntant per primera vegada a la integració dels sistemes (subsistemes, 
aleshores) de formació professional.

La llei estableix que els títols de formació professional i els certificats de professionalitat tenen 
una fonamentació comuna en les qualificacions professionals. Aquestes qualificacions són 
elaborades per l’Institut Nacional de les Qualificacions i són aprovades pel govern amb rang de 
Reial Decret. L’elaboració de les qualificacions requereix de l’informe del Consell General de la FP i 
del Consell Escolar de l’Estat a més de la col·laboració i la consulta a Comunitats Autònomes, altres 
administracions competents, interlocutors socials i sectors productius.

Un cop aprovada i publicada la qualificació es procedeix a la redacció dels títols de formació 
professional i dels certificats de professionalitat. És a dir, una nova ocupació requerirà un mínim de 
5 anys per disposar d’un títol o un certificat de professionalitat, des del moment en que es decideix 
inciar el procés de redacció. No se’ns escapa que amb aquest ritme no podrem donar resposta a 
les demandes del mercat de treball, demandes que si no cobreix el sistema reglat serà cobert pels 
sistemes informals.

Com a exemple del que comentem, presentem dos casos de qualificacions que haurien d’estar en 
permanent actualització. Amb aquest dos exemples considerem que queda palesa la necessitat 
d’establir mecanismes que permetin l’actualització de les qualificacions i dels estudis associats:

11 Es va publicar una actualització el 2013 (RD 628/2013) on només es modificava la mida de l’aula d’informàtica.
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Publicació títol de formació 
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Un instrument que pot ser de gran vàlua per a l’agilitzacó dels mecanismes de reconeixement de 
noves qualificacions i de base per a l’eliminació de les obsolescents és la creació d’un observatori 
de tendències de les ocupacions i les qualificacions.

5. Una formació professional oberta a tothom

Segons les dades de l’IDESCAT12, en acabar el 2017, hi havia a Catalunya un 17,1% (14,4, de dones, 
i 19,6, d’homes) d’abandonament escolar prematur i en el conjunt de l’Estat espanyol un 18,2% 
(21,6% i 14,6%). Les dades per la Unió Europea representen un 10,6% total d’abandonament (9 i 
12,1%)13.

És evident que, en l’anomenada economia del coneixement i del 4.0, aquestes dades ens parlen 
d’una tragèdia humana i d’una immoralitat col·lectiva. Moltes són les fórmules que s’aporten per 
tal de donar solució a aquesta problemàtica. El reconeixement legislatiu al dret a una formació 
professional inicial, abans dels divuit anys, seria molt apropiat. Un dret a la formació així considerat 
permetria reduir la bretxa entre la formació inicial i la formació contínua.

Sabem que l’abandonament dels estudis té vinculacions estretes amb factors diversos, com ara el 
nivell acadèmic i de qualificació professional de les famílies, l’estabilitat familiar, el nivell econòmic, 
la precarietat laboral o la situació d’atur, la condició d’immigrants… En aquest punt, caldrà prendre 
en consideració les aportacions que realitza la Comissió Europea en el “Pilar europeu de drets 
socials”14: 

• Pilar 1: Educació, formació i aprenentatge permanent inclusius i de qualitat, per adquirir i 
mantenir capacitats.

• Pilar 4: Suport actiu a l’ocupació, mitjançant assistència personalitzada en la recerca 
d’ocupació, la formació i el reciclatge.

Una formació professional oberta a tothom afecta tot el sistema educatiu-formatiu des de l’educació 
bàsica, la professional propiament dita, l’educació superior i la formació d’adults. També es 
d’aplicació a diferents àmbits que van des del Marc Europeu de Qualificacions per a l’aprenentatge 
permanent fins la certificació dels aprenentatges informals i els adquirits en el lloc de treball. 
D’altra banda, la formació professional oberta a tothom ha d’oferir a les persones oportunitats per 
a formar-se regularment no només per a millorar les seves competències laborals sinó també per 
ésser ciutadans informats i socialment compromesos. 

Avui, esdevé necessari plantejar algunes actuacions estratègiques que afavoreixin una formació 
professional oberta a tothom:

a. Oferiment d’oportunitats i perspectives a joves i adults.

b. Individualització dels itineraris formatius i dels plans de carrera professional.

12 Institut d’Estadística de Catalunya, consulta realitzada el 24 de març de 2018.
13 Complementàriament, v. nota 3, ut supra.
14  COMISSIÓ EUROPEA, 2017, Pilar europeo de derechos sociales, 17 de noviembre de 2017 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/
european-pillar-social-rights-20-principles_es Consultat al juny de 2018
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15 Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral.

c. Permeabilitat horitzontal i vertical.

d. Reconeixement nacional i internacional (transferibilitat).

e. Gaudiment d’estructures eficaces i de finançament sòlid. 

6. L’acreditació de competències: la nova política activa d’ocupació/formació

Hem valorat més amunt que l’aprendre a aprendre és una de les competències clau per al 
desenvolupament d’una carrera professional en el nou mercat de treball. Aquest aprendre a 
aprendre es desenvolupa fent servir tots els recursos que la societat de la informació posa a l’abast 
de les persones. A més, cal tenir present que en el nostre país aquesta ha estat la via fonamental 
d’aprenentatge professional i que la manca de titulats en formació professional, que destaquen 
totes les estadístiques internacionals, està sent superada en part mercès a l’aprenentatge informal 
desenvolupat en el lloc de treball. 

Entenem que aquests dos fets ens obliguen a un cert canvi de paradigma en l’àmbit de la formació 
professional, on cal reinvindicar la seva funció com a sistema acreditador de les competències 
obtingudes per les persones en el seu desenvolupament social, laboral i acadèmic, i alhora com a 
sistema proveïdor de formació.

Dues raons principals ens porten a realitzar aquest plantejament:

- Els cicles formatius de grau mig presenten problemes de rendiment, car menys del 50% 
dels joves matriculats en 1r curs obtenen la titulació. Al nostre parer, aquest fet té, per un 
costat, un component sociològic, derivat de la situació sòciofamiliar, i, d’altra banda, rau, com 
hem indicat anteriorment, en una excesiva especialització dels cicles oferts. Seria possible 
la cerca de solució a aquesta problemàtica tot construint un sistema mixt de formació-treball 
(dual, o diferents programes experiencials) o directament laboral però que oferís la possibilitat 
d’acreditar les competències adquirides i la seva posterior complementació amb formació. 
Així el cicle formatiu podria esdevenir una estació intermitja en la qualificació al llarg de la vida 
i no només l’estació de partida.

- Una gran part de la població activa del nostre país no té acreditades les seves competències 
professionals i per suposat cap competència de gestió de la informació. És imprescindible 
establir l’avaluació i l’acreditació de la competència professional com una de les polítiques 
actives d’ocupació clau per poder desplegar itineraris de qualificació profesional.

En aquest sentit, el reconeixement i acreditació de les competències assolides per experiència 
professionals o per formació no formal o informal, reconegudes a Espanya des de l’any 200915, 
necessita d’un nou impuls i d’una acció política decidida, destinada a fomentar i facilitar la seva 
extensió i aplicació, mitjançant la posada en marxa d’un sistema d’informació eficaç, que atengui 
les situacions individuals i les necessitats col·lectives.

Aquesta acreditació de les competències adquirides per l’experiència professional o per formació 
no formal o informal ha de servir com a trampolí per al desenvolupament personal i això requereix 

Formació professional: tendències i prioritats. Una estratègia per al 2030. Francisco Miranda i Emilio Palacios
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que l’acreditació tingui valor acadèmic al menys dins del sistema de formació professional. A 
tall d’exemple, l’obtenció d’un certificat de professionalitat per la via de l’acreditació d’unitats de 
competència de nivell 2 o 3 hauria de considerar-se equivalent al graduat en Ensenyament Secundari 
Obligatori o al batxillerat als efectes de poder cursar un cicle formatiu de grau mig o superior.

7. Informació, informació, informació. I si cal, orientació

Sense dubte, tant les actuacions adreçades a qualificar el jovent que abandona prematurament 
el seu currículum formatiu, com les destinades al reconeixement dels aprenentatges no formals 
i informals han d’ésser impulsades des dels governs (de l’Estat i les Comunitats Autònomes) i 
haurien de comptar amb la participació dels agents socials i econòmics i gaudir d’uns organismes 
de gestió del sistema qualificats. 

La informació, i si s’escau l’orientació, ha d’incloure serveis de suport permanent per a les persones 
per a desenvolupar i implementar els seus projectes de formació i plans de carrera. Igualment, ha 
de servir per promoure l’autonomia de les persones en la gestió de la seva carrera i la seva formació 
tot respectant la seva individualitat.

Objectius de l’acció informativa i d’orientació:

• Fomentar entre el jovent i les persones adultes el pilotatge de la seva formació al llarg de la 
vida, per convertir-la en una pràctica activa permanent. 

• Proporcionar ajuda, assessorament i suport durant les diferents etapes de la carrera 
educativa i professional, per evolucionar, per desenvolupar les seves habilitats professionals, 
per mantenir la competitivitat en el mercat laboral.

• Facilitar i acompanyar l’orientació i transició del jovent cap els estudis postobligatoris.

• Millorar els itineraris d’aprenentatge dels i les estudiants i ajudar a reduir la taxa 
d’abandonament

• Desenvolupar el reconeixement i validació de l’aprenentatge previ per adults a tots els sectors 
professionals

• Augmentar l’ocupabilitat de les persones, i més particularment de les persones poc 
qualificades

• Facilitar la integració a l’escola i el treball dels que estan temporalment fora de l’escola i no treballen

• Facilitar la comprensió de l’evolució del mercat de treball i les expectatives de les empreses, 
en particular mitjançant la provisió d’informació adaptada.

8. Una governança eficaç

Per finalitzar, cal definir el com es gestiona el sistema de formació professional: és urgent clarificar 
les responsabilitats vers la formació professional des de l’Estat i les regions. Acabar amb el sistema 
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bicèfal – educació/treball- és una condició essencial per a la simplificació de la gestió i l’eficàcia 
general de les polítiques públiques en aquest àmbit, tant a escala nacional com regional.

A fi de reforçar l’eficàcia del sistema, és prèvia una clara definició dels seus objectius i una estratègia 
compartida a escala estatal, autonòmica i local. Alhora, és una necessitat distingir clarament entre 
els òrgans polítics de decisió, responsables de l’execució, avaluació i control de les polítiques, i els 
òrgans de gestió paritària.

Una de les primeres accions vers l’eficàcia del sistema és l’articulació peremptòria entre formació 
inicial i formació contínua. El nostre sistema de formació professional es caracteritza històricament 
per una divisió entre la formació inicial, governada i finançada íntegrament pels poders públics, i la 
formació contínua, governada paritàriament i cofinançada. Aquesta dualitat dificulta la generació 
d’un continu de formació individual i impossibilita la visió del currículum professional de cada 
persona (formació al llarg de la vida).

Un dels elements que cal considerar en el sistema, de formació per a l’ocupació és el concepte 
de formació subvencionada. Aquest concepte ha conduït a un marasme legal que d’una banda és 
inabastable i alhora, provoca un conjunt d’ineficiències en el sistema de formació per a l’ocupació. 
En efecte, l’eterna confusió entre aspectes metodològics, administratius i de justificació econòmica 
està conduint a una paràlisi administrativa, a un fre a la innovació i a una pèrdua d’actius entre els 
operadors de la formació. 

A tall d’exemple, podem destacar la situació de la formació en modalitat e-learning en la formació 
per a l’ocupació la qual està a prop de l’esperpent amb un model de formació que ens porta 
als models de l’ensenyament assistit per ordinador amb disquets de 3,5 polçades. La raó? El 
sistema no es refia dels operadors i no té clar com traslladar el preu hora/alumne presencial a la 
formació per e-learning: tornem a barrejar la metodologia, amb la gestió administrativa i amb la 
justificació econòmica. Resultat? No tenim una oferta de formació per e-learning en la formació 
per a l’ocupació. Paradoxes de la vida, els sistemes formals d’educació: FP inicial i universitats, ja 
fa anys que oferten formació per e-learning amb uns nivells de qualitat i d’èxit més que notables.

A l’àmbit de la governança pertoca també gestionar articuladament els serveis d’informació i 
orientació professional. Les debilitats de la informació i orientació inicial són paleses i el jovent 
continua sent dirigit, prioritàriament, als estudis de batxillerat. D’altra banda, aquesta orientació 
està despersonalitzada i es duu a terme per part d’un professorat tutor que, en general, desconeix 
les eines d’orientació i, fins i tot, els recursos més elementals per a una bona informació. Perquè 
l’itinerari d’aprenentatge-professionalització sigui més preuat cal presentar les opcions de formació 
professional a tots els i les joves, inclosos aquells que tenen predefinida l’opció universitària. 

A aquest fi, cal generar, a curt termini, a cada centre d’ensenyament primari i secundari, un servei 
d’informació i assessorament “de primera línia”, articulat des de l’àmbit local, amb la participació de 
l’entorn productiu i de l’educatiu superior –formació professional i universitat-.

D’altra banda, és precís fomentar la formació en alternança, fent de la formació vinculada al treball 
un dels objectius prioritaris per tal de donar una major consistència a la formació i fomentar l’entrada 
del jovent en la vida laboral. En aquest sentit, cal ser conscients de que el foment de l’estudi-treball 
només tindrà èxit amb una mobilització dels governs locals, les empreses i les organitzacions 
sindicals, incloent-hi la responsabilitat respecte de la supervisió de l’estudi-treball.

Formació professional: tendències i prioritats. Una estratègia per al 2030. Francisco Miranda i Emilio Palacios
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La sostenibilitat de les pensions és un problema polític

El sistema públic de pensions és sostenible, sense cap dubte. Hi ha riquesa. Augmenta el PIB 
des del 2014. Per què no hauria de ser sostenible, el sistema públic de pensions? Què pot fer 
que faltin diners? Reformes com la de 2013 portaran a la insuficiència del sistema perquè es va 
fer per portar el sistema a la insuficiència, però es podria fer una reforma per portar el sistema 
a la suficiència. Es poden fer servir models tècnics diferents (uns millors que d’altres) per al 
finançament i per al càlcul de les pensions públiques perquè garanteixin ingressos i autonomia 
per a les persones que no poden treballar, però el més important és la voluntat i el poder polític 
per recaptar els diners, mantenir-los en el sistema públic i repartir-los.

El problema principal és polític, no tècnic. Hi ha d’haver poder suficient per contrarestar el poder 
econòmic dels grups empresarials globals, sobretot els que aspiren a gestionar el volum de 
diners dels sistemes de la Seguretat Social dels diferents països. La riquesa s’acumula en poques 
mans encara que el món disposi de tècnica i diners per eradicar la pobresa. A Espanya, i encara 
més a Catalunya, els salaris són cada vegada una part més petita del PIB. És qüestió de poder i 
les correlacions de forces no estan ajudant a la justícia social ni al repartiment de la riquesa. Com 
aconseguir poder suficient? Com canviar la correlació de forces?

Fan falta consensos amplis que configurin un contrapoder polític. Aconseguir consensos amplis 
és complex en un mapa polític multipartidista, i amb una tendència al curt terminisme ajudada 
per la comunicació instantània i emocional en les xarxes socials i mitjançant la política-espectacle 
que alimenta les tertúlies televisives.

El consens per a polítiques redistributives és també més complex en el context de la Unió 
Europea, com reflexiona Daniel Innerarity: A nivell europeu hi ha un sistema fragmentat i limitat 
de redistribució, a través de fons estructurals i de cohesió, mentre que els criteris de convergència 
del Pacte d’Estabilitat limiten les opcions dels governs en el seu propi àmbit. (...)Les preferències 
polítiques de la UE estan constitucionalment preprogramades i no tenen com a objectius la plena 
ocupació, ni el treball digne, ni la solidaritat, ni les polítiques keynesianes.1 

És complex perquè els grans grups financers tenen un pes econòmic suficient com per segrestar 
la voluntat dels Estats, als quals igualen o superen en pressupost i que, encara que facin 
normatives progressistes, tenen una capacitat limitada de fer-les complir. La competència global 
permet traslladar els negocis a les àrees del món amb menys capacitat de regulació i empobrir 
un territori determinat. Aquest és veritablement un gran poder.

La garantia de les pensions en la globalització.
Un horitzó a mig i llarg termini
Montse Ros

1 https://www.ara.cat/es/Europa-social_0_1573642732.html 
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Les enquestes constaten una majoria social a favor del sistema públic de pensions, però aquesta 
majoria no es tradueix en una majoria política o en un moviment ben articulat. Per aconseguir 
consensos polítics progressistes en matèria de pensions són imprescindibles sindicats amb 
capacitat de representació i concertació social reconegudes, que vertebrin el món del treball 
entorn de les propostes de protecció, una mica menys d’incertesa política i guanyar la batalla de 
les idees.

Els sindicats més representatius estem en disposició de fer la nostra part de la feina. De fet, estem 
fent-ho; amb assemblees territorials, en els centres de treball, amb campanyes informatives i 
treballant per la confluència amb tota mena de moviments i entitats que comparteixin la defensa 
de les pensions públiques.

La batalla de les idees 

Diu Carlos Bravo que la major derrota que podem assumir és la de donar per bona la idea que el 
sistema públic de pensions no és sostenible per a les generacions futures.2

Fa molts anys que es publiquen estudis, llibres i articles periodístics profetitzant la caiguda 
imminent del sistema públic de pensions. Encara no ha caigut, però això no desanima els 
propagandistes dels sistemes privats, que sí que han causat la ruïna de milers de persones 
grans a Xile o als Estats Units. L’expectativa de guany és molt suculenta per a alguns agents de 
l’economia financera i per això la pressió és gran però no és previsible que hi hagi un interès 
generalitzat i imminent en fer caure el sistema públic de pensions. Més d’un 19% de la població 
espanyola és pensionista. La xifra va en augment. No seria una bona idea afeblir la demanda 
interna retallant les pensions. La demanda interna és la principal font d’activació econòmica 
de la gran majoria d’empreses, que al nostre país són petites i mitjanes. Tampoc no hem de 
desconsiderar la transferència de rendes dels pensionistes envers les seves famílies, que fan 
menys dramàtica l’escassíssima percepció de prestacions per atur i la flaca estructura de serveis 
socials i per a la dependència.

Tot i això, el jovent pensa majoritàriament que no tindrà pensió, o que no serà suficient. La 
precarietat laboral combinada amb els pronòstics catastròfics, en termes demogràfics, de la 
digitalització de l’economia, o qualsevol altre argument està influint en el pensament de la gent. 
Aquest és un missatge terrible, perquè els diu, als qui avui estan actius, que estan contribuint 
a finançar un sistema del qual no es podran beneficiar. Innerarity parla de la necessitat de la 
democràcia intergeneracional: L’interès general no és només la voluntat concreta dels electors 
sinó també una realitat inter-temporal, l’únic que pot justificar projectes a llarg termini, inversions 
o acords estructurals, els grans projectes en matèries com l’educació, les infraestructures, el 
sistema de pensions, la política energètica, la reforma de les administracions. Assenyala que les 
democràcies tenen un biaix sistemàtic a favor del present i menystenen el futur.3

És necessari canviar l’expectativa. Fer un discurs del repartiment és fer-lo a favor de la cooperació, 
la solidaritat i la cura, enfront de l’individualisme, la competitivitat i l’acumulació de poder que 
alimenten el pensament neoliberal. Considero que cal fer una relectura de l’estat del benestar i 
dels mecanismes de repartiment a partir del pensament feminista.

2 https://www.ccoo.cat/revistes/lluitadigital/298.pdf 
3 https://www.lavanguardia.com/opinion/20180414/442537491471/democracia-intergeneracional.html 



115

4 MARIA ROSA BUIXARRAIS I MIQUEL MARTÍNEZ, editors, Retos educativos para el siglo XXI, Autonomía, responsabili-
dad, neurociencia y aprendizaje. Octaedro 2015

El feminisme com a clau de canvi

Nel Noddings4, seguint Martha Fineman, ha reflexionat sobre “el mite de l’autonomia” i ha intentat 
equilibrar el pensament individualista dominant amb una teoria de la dependència.

El mite de l’autonomia admira l’“home que s’ha fet a ell mateix”, autosuficient, que ha competit 
i guanyat amb el seu esforç, amb la seva habilitat, amb la seva força o la seva intel·ligència. Així, 
cadascú seria responsable de procurar-se estalvis i mitjans propis per a la malaltia, la vellesa, 
la dependència, la criança de la descendència, els accidents... i per tant, a la vida s’obtindria el 
que s’hauria merescut. Qui no té els mitjans propis, seria culpable de la seva pròpia pobresa: 
no s’hauria guanyat el dret al benestar, no s’hauria “guanyat la vida”. El mite se sustenta en una 
fal·làcia: que tots els éssers humans neixen en condicions idèntiques en la mateixa ratlla que 
marca l’inici de la competició i que les regles de la competició són idèntiques per a tothom. Dona 
per fet que qui té diners i poder és superior a qui no en té, perquè s’ho ha guanyat pels seus 
mèrits.

Noddings ens recorda que tots naixem dependents i necessitem cures en tot el cicle de la nostra 
vida. La societat ha de reconèixer la responsabilitat col·lectiva de la cura i, per tant, promoure 
l’ajuda mútua i la reciprocitat. Fineman fa servir l’expressió fer-nos càrrec, que té una forta 
dimensió ètica. L’ètica de les cures se sustenta en la comprensió de la fragilitat humana.

La conducta marcadament social dels grups humans ha suposat el seu principal èxit evolutiu, 
ha permès la cooperació en grups progressivament més grans i, com més grans, amb més 
possibilitat de supervivència. La pressió evolutiva actua sobre el grup, que és molt més resilient 
i adaptable que qualsevol individu. És a dir, la més gran fortalesa humana rau en la comunitat 
humana. Som persones perquè ens construïm socialment i culturalment, no només amb peces 
genètiques. Naixem amb capacitat d’aprendre i ho fem en cada interacció amb les altres persones 
i amb el medi. Ningú no es fa a ell mateix, i si ho fes, seria molt limitat. La diversitat humana 
permet el repartiment i l’especialització del treball i per tant multiplica la capacitat de generar 
benestar i adaptació. També permet un aprenentatge més gran de cada criatura de la comunitat, 
i per tant una evolució cultural molt ràpida. Néixer en una comunitat gran, diversa, cooperadora i 
culta és una assegurança de bona criança i millors aprenentatges.

Al mateix temps, construïm societats amb les voluntats i les responsabilitats de cada persona, 
amb projectes de futur. Hi ha un ampli marge per a la llibertat personal i col·lectiva. Tots som 
necessaris però no imprescindibles. Som responsables de forma comunitària, política, i de forma 
individual, ètica.

El pensament feminista ha impulsat l’anàlisi social aprofundint en els mecanismes de l’ajuda 
mútua i el paper de les dones en la reproducció social; per això no pot ignorar el futur. Les dones 
feministes estan canviant l’expectativa del què desitjable i és possible. L’economia feminista 
dona valor als treballs de cura i a tots els treballs que fan que visquem millor. El rebuig a les 
violències masclistes situa el feminisme d’una manera radical en la cultura de la pau, des de la 
dimensió més íntima a la més política. L’empoderament, paraula nuclear en el feminisme, aspira 
a una democratització radical del poder, perquè implica la participació en la presa de decisions de 
tota la població. El feminisme incorpora el valor de les identitats, de la diversitat com a requisit 
de la riquesa de la cooperació, i prefigura un equilibri possible entre l’autonomia personal i la 

La garantia de les pensions en la globalització. Un horitzó a mig i llarg termini. Montse Ros
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responsabilitat vers la comunitat. La reivindicació del dret a viure en plenitud supera el concepte de 
benestar i estima la iniciativa personal, la creativitat, la voluntat. El feminisme redefineix el dret a la 
salut, a la vida, a un medi ambient saludable i això comporta un concepte global de la humanitat. El 
sosteniment i l’autonomia de les persones grans forma part de l’ètica de les cures, com en forma 
part la criança.

Els drets de tercera generació i la seva garantia

Aquesta anàlisi ens porta a una reflexió profunda sobre els drets humans, pensats com els drets 
de tota la diversitat d’éssers humans, i les institucions i polítiques necessàries per garantir-los. 
El feminisme sembla indicar un camí cap als drets de tercera generació (i quarta segons alguns 
autors), que estan cridats a reformular els drets de primera i segona generació. Els drets de primera 
generació, de la llibertat, i els de segona generació, de la igualtat, han tingut en l’Estat la possibilitat 
de la seva garantia. Després de les polítiques neoliberals que assetjant els estats nació han anat 
empetitint tant els drets de la llibertat com els de la igualtat, el futur que volem no serà en cap 
cas tornar al passat, sinó reconstruir un nou corpus de drets que ha d’incorporar els de tercera 
generació, els de la fraternitat: el dret a la pau, a les cures, al medi ambient, a la convivència, a la 
diversitat, a les migracions segures, a la qualitat de vida, al desenvolupament i autodeterminació 
dels pobles, a l’accés igualitari a les tecnologies.

Aquest drets necessiten noves polítiques que no només ens protegeixin de l’abús, o que 
redistribueixin la riquesa, o compensin dels danys que ens causen el treball i la vida, sinó polítiques 
predistributives, preventives i proactives. Polítiques de cooperació, de migració, de salut pública, 
de pau, de medi ambient, d’educació, polítiques econòmiques sostenibles i orientades al bé comú.

Aquest horitzó de drets pot ser capaç de comprometre el jovent en la seva construcció. Una joventut 
més cosmopolita amb coneixences per tot el món, més formada i viatjada, capaç de comprendre 
i estimar la xarxa humana dins la xarxa natural, vinculada al territori i sense fronteres mentals és el 
nucli de l’esperança per imaginar institucions noves i solucions de llarg recorregut.

Cada vegada més gent és conscient del gran desastre natural que l’explotació i l’acumulació 
està produint en el món. Com titula Naomi Klein, això ho canvia tot5. La mirada combinada de 
l’ecologisme i el feminisme ens porten a voler definir i garantir els drets de tercera generació.

Encara no hi ha institucions en el món capaces de garantir aquests drets, però sembla clar que els 
Estats no seran un subjecte suficient. Hem de tenir en compte que els sistemes de protecció social 
són sistemes polièdrics. Les prestacions econòmiques hi tenen un paper, però les prestacions d’altra 
mena, com ara de serveis socials bàsics o de serveis públics, són també essencials. Des del meu 
punt de vista, els municipis estan cridats a tenir un paper més important, amb més competències 
per preservar la xarxa natural i la xarxa social, oferir solucions sobre el terreny, liderar la cooperació 
social i la participació política. De la mateixa manera, ens fan falta institucions supranacionals amb 
capacitat política per regular l’activitat econòmica global, les migracions, les grans actuacions 
respecte de la conservació de la Terra. La sobirania, la capacitat política de les persones, haurà 
d’articular-se fins que sigui capaç de regular el poder econòmic; per això és necessari dibuixar una 
nova arquitectura institucional de la democràcia, i una participació real en tots els nivells, comptant-
hi els municipis, les “regions” (per fer servir l’argot europeu), els Estats i la Unió Europea.

5 NAOMI KLEIN, Això ho canvia tot. Ed. Empúries 2015
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El paper de la Unió Europea

Europa hauria de tenir un paper clau en aquesta governança supranacional. La Unió Europea 
serà social o no serà. Després de la primera onada d’esperança en la construcció europea -mai 
més una guerra dins d’Europa- la desafecció popular és molt notable. La gent no percep una 
millora en la seva vida però sí en la vida de les empreses. La participació política és enrevessada 
i desconeguda: què fa el Parlament Europeu? què fa la Comissió Europea? quina diferència hi ha 
entre el Consell de la Unió i el Consell Europeu?

Si l’economia té un àmbit europeu de funcionament per a les empreses, normativa europea, 
i el treball genera la riquesa, sembla lògic pensar que la Unió Europea sigui també àmbit de 
recaptació tributària, repartiment de la riquesa i garant d’almenys alguns dels drets de segona i 
tercera generació. Qualsevol solució per al manteniment del sistema públic de pensions passa 
per una revisió i una millora del treball i dels salaris. Europa ha de transformar-se per atendre 
l’agenda del treball i de les pensions i per tant haurà de fer política tributària.

El treball com a factor clau

El treball és el factor clau de dignitat, de contribució a la comunitat, de socialització i de generació 
de benestar. És l’àmbit de responsabilitat, cooperació i organització que permet fer des de coses 
simples a coses molt complexes. La primera responsabilitat social de les empreses és fer coses 
útils i bones. Sembla una ingenuïtat, però no ho és. En la perspectiva dels drets de tercera 
generació, hem de garantir un ús acurat dels recursos naturals, que no es poden malgastar en 
objectes destinats a un sol ús, o a un consumisme desaforat, o fer la guerra, o que malmetin 
encara més els ecosistemes de la vida.

La UE ha de fer polítiques econòmiques públiques i orientades al bé comú. Hi ha una debilitat de 
la inversió productiva davant les inversions financeres que cal corregir. També és necessari dirigir 
les polítiques d’investigació i innovació des del mateix punt de vista perquè el creixement del PIB 
ha estat lligat des de la industrialització a la capacitat d’innovació de les economies.

La UE haurà de fer polítiques de treball. El treball digne és la política social més important perquè 
és distributiu, tot i que a Europa hi ha un problema de salaris baixos. En algunes economies, 
aquest problema es mostra com una dualització del mercat de treball i en d’altres com una 
devaluació salarial generalitzada. Les rendes del treball han perdut pes respecte les rendes del 
capital i els salaris no aconsegueixen recuperar poder adquisitiu. 

L’instrument de revalorització dels salaris més eficient és l’acció sindical. Lleis com la reforma 
laboral han modificat de ple l’articulació i l’eficàcia de la negociació col·lectiva. Es poden fer 
externalitzacions a baix preu, convenis d’empresa per sota del conveni del sector, modificacions 
substancials de les condicions de treball... Tot el que sigui per aconseguir competir a baixos 
preus a base de rebaixar el cost salarial. No és una bona política econòmica ni social, fins i tot 
resulta contraproduent per la contracció d’activitat que suposa, però és la que s’ha fet.

Més enllà de la modificació de les lleis de l’Estat, principalment la Reforma Laboral, hem de 
posar la mirada en la capacitat sindical per negociar en l’àmbit europeu i internacional en què 
es mouen moltes empreses principals en l’organització de la producció, i per tant, referents pel 
que fa a condicions i salaris. La capacitat dels sindicats per fer-ho està poc desenvolupada. Les 
decisions laborals es prenen majoritàriament en nivells que no coincideixen amb la representació 
sindical. L’eina que existeix, els comitès d’empresa europeus, s’ha mostrat molt valuosa i amb 
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perspectives per millorar el seu funcionament. Cal aconseguir representació i actuació sindical en 
tota la línia de producció de valor, cosa que necessita molta organització per part dels sindicats 
però també un reconeixement normatiu mínim que garanteixi el reconeixement i l’eficàcia dels 
acords. Tot i així, es produeixen avenços com l’acord signat amb Mango, que compromet el 
compliment dels convenis de l’OIT en tota la cadena de valor de l’empresa, en qualsevol ubicació. 
Aquest tipus d’actuacions tenen a veure amb la garantia dels drets de tercera generació, aquesta 
és la línia de solidaritat que s’ha de seguir.

El sindicalisme confederal sempre ha treballat en la línia de disputar el salari en nòmina, però 
també el que hem anomenat salari diferit i salari social. Diríem que és salari social el que s’obté a 
través de serveis públics. Tothom veu que cobrar mil euros no és el mateix amb sanitat i educació 
públiques que sense. Amb serveis públics és pobresa però sense, és misèria. El sindicalisme 
ha intervingut històricament en les polítiques socials a través de la concertació social amb els 
poders públics. L’articulació de la concertació social europea necessita un fort treball d’unitat 
d’acció per part dels sindicats, enfortint la Confederació Europea de Sindicats (CES), i, al mateix 
temps, reconeixement legal. L’Europa social s’ha de construir i els drets es garanteixen amb 
serveis públics. No vull dir amb això que tots els serveis s’hagin de centralitzar. Ben al contrari. 
Des del meu punt de vista, han de tenir uns mínims comuns a la UE i una estructura fortament 
descentralitzada que permeti polítiques de proximitat.

El salari diferit seria aquell que es percep en concepte de prestació o de pensió quan no es 
pot treballar i que depèn de les cotitzacions. Quan les patronals clamen per una rebaixa en les 
cotitzacions estan reclamant amb altres paraules una rebaixa salarial; una rebaixa de la capacitat 
de compra de la societat a qui pretenen vendre els seus productes o serveis. El mercat és comú, 
a Europa. La mobilitat laboral dins i fora de la UE és molt alta. Les vides laborals es van omplint 
amb cotitzacions en diferents països. Seria raonable que la UE tingués com a objectiu garantir una 
Seguretat Social europea, que evitaria competències deslleials i burocràcies creuades. Europa 
guanyaria en credibilitat i en adhesió popular. No és fàcil que l’Europa dels mercats accepti 
sense tensions el sistema públic de pensions de repartiment, de solidaritat directa en el treball. 
La pressió a favor del sistemes de capitalització és molt forta, però la pervivència d’un projecte 
europeu és interessant per a moltes empreses, també, i amb tota seguretat necessita d’un pacte 
social que el sustenti.

Perquè això sigui possible cal treballar en una política tributària comuna per a la UE, i en començar 
a buscar acords internacionals que superin fins i tot el marc europeu. En aquesta economia global 
que vivim, la política més fragmentada i insolidària és la recaptació d’impostos. Les empreses 
més grans, vegi’s Amazon o Apple, estan pagant uns impostos minúsculs en comparació amb 
l’enorme benefici que obtenen a tot el món. Sense la contribució responsable de les empreses 
més riques del món, els sistemes de repartiment seran vulnerables i injustos. Les normes i les 
institucions que les han de governar encara estan molt lluny, però són un repte prioritari.

Una política del treball a Europa, capaç d’incloure una política de pensions, ha de ser capaç de 
trobar solucions per a algunes qüestions molt importants.

El problema de la precarietat

Sense bons salaris no hi ha bones pensions. L’acceleració de la concentració empresarial davant 
la fragmentació de l’ocupació comporta vides laborals precàries, intermitents, de baixa cotització. 
Els treballadors anomenats autònoms assumeixen tot el risc de les seves feines, que rarament no 
depenen de grans empreses com a organitzadors veritables del treball. Les condicions de treball 
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d’aquestes persones mereixen un canvi. Hauríem de començar per no deixar-nos entabanar pel 
llenguatge de l’emprenedoria, les persones que fracassen i tornen a començar (a veure qui pot 
sense diners i sense crèdit), que “es fan a elles mateixes”... Quantes d’aquestes persones tenen 
o controlen els mitjans de producció? En aquest moment desenvolupem una ofensiva sobre les 
indústries càrnies que s’han estès utilitzant treballadors, sobretot migrants, organitzats en falses 
cooperatives i en condicions infrahumanes, de quasi esclavisme. Estem parlant de milers de 
persones sense dret a vacances, ni a baixa mèdica, amb cotització ínfima, que eren despatxats 
sense miraments si no podien treballar per una febrada. De cop i volta, milers de persones 
estan passant de ser autònomes a tenir un contracte laboral. Cal reforçar normes comunes i les 
competències de la inspecció de treball. Europa no tindrà recolzament social si tracta així els 
treballadors, i encara pitjor a les treballadores.

El valor dels treballs

Efectivament, en la qüestió del treball precari cal fer una reflexió específica per a les dones. Les 
dones cobren un terç menys de pensió que els homes: una mitjana de 787 euros davant una 
mitjana de 1.237 euros. Aquesta és la traducció a les pensions de la bretxa salarial, de la major 
temporalitat i parcialitat, del sostre de vidre i del terra enganxós, de buits de cotització pel temps 
passat cuidant la família. Són les conseqüències en el treball i les pensions de la invisibilitat 
econòmica de la cura, de les transferències de riquesa a través de la cura, del preu ocult de la 
reproducció social. No donar valor, ni econòmic ni social, a treballs que fan les dones naturalitzant 
la desigualtat és una característica de la societat patriarcal. Trobar la casa neta, les criatures 
arreglades i educades, i el dinar fet ha tingut la consideració de fet “natural” en la mentalitat 
patriarcal, no era albirable que suposés mèrit o esforç o intel·ligència, per tant no calia reconèixer 
guany. Encara els treballs feminitzats tenen convenis amb condicions molt inferiors als treballs 
masculinitzats. Els treballs assalariats de cura i manteniment de la vida se segueixen pagant en 
negre, amb salaris baixos i amb grans exigències. Espanya encara no ha reconegut el conveni 
189 de l’OIT sobre el treball domèstic i les treballadores segueixen sense dret a la prestació 
d’atur, per exemple. Les dones migrants han ocupat aquest espai laboral, internes en les cases 
o per hores, fent la neteja, cuidant avis. La meva iaia va venir del poble a la ciutat a “servir”, 
tenia 9 anys. Després va ser portera d’una fàbrica. Mai va tenir un dia sencer de vacances fins 
que va plegar. Aquestes condicions encara es donen. Existeix un espoli del treball domèstic i de 
cura per part del sistema capitalista que constitueix una part important del procés d’acumulació6. 
En el conflicte capital-vida, les institucions polítiques, i la UE en primer lloc, han de posar-se 
sense demora a favor de la vida. La transformació social que això suposa és una revolució però, 
de moment, podem seguir l’estela de les democràcies nòrdiques que han avançat en algunes 
qüestions significatives. Mentre no es corregeixin les desigualtats laborals, haurà d’haver-hi 
compensacions específiques en les pensions per impedir amplificar la injustícia.

La formació i la inserció laboral

Una altra reflexió té a veure amb la incorporació al treball de les persones joves. El treball està 
tractant tan malament a aquestes persones que donen per fet que no tindran pensió en el futur. 
L’estratègia de Lisboa de la UE per a una economia del coneixement va traçar un pla d’acció 
respecte a la formació i a la incorporació al treball; prometia unes expectatives que no s’han 

6 CRISTINA CARRASCO, CARME DÍAZ, Economía feminista, desafíos, propuestas, alianzas. Entrepueblos 2017
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complert i un pressupost que s’ha encongit. Els Estats europeus van considerar llavors que el 
futur demandaria més treballs qualificats. Van apostar per retardar l’inici de les vides laborals i 
augmentar els anys de formació inicial. El concepte “abandonament escolar prematur”, referit 
a sortir del sistema educatiu abans dels 24 anys, va fer fortuna. Però les famílies no ho poden 
sostenir. A Espanya, el 83% dels estudiants de grau han de treballar més o menys esporàdicament 
al llarg de la carrera. En la pràctica, la vida laboral plena es retarda encara més. Beques, contractes 
de formació, formació dual sense contracte, pràctiques remunerades o no... constitueixen un 
inici precari en el treball, que es va estenent cada vegada a edats més altes. L’altra opció del 
jovent és la migració. És dolorós veure que la millor inversió educativa de la història de Catalunya, 
que va acabar al 2011, s’aprofita molt lluny de la nostra terra. És una profecia d’empobriment 
futur, quasi inexorable.

Entorn de l’any 2000 la demanda global de mà d’obra qualificada als Estats Units va arribar al 
seu punt màxim i després va caure en picat. El resultat és que els nous titulats universitaris cada 
vegada més s’han vist obligats a acceptar feines relativament poc qualificades, desplaçant a 
treballador menys qualificats. A Europa, i de manera molt específica a Espanya, està passant el 
mateix però una mica més tard.  La tendència en el mercat de treball en el nostre país és que la 
creació d’ocupació es produeix en forma de contractes temporals, parcials i de baixa qualificació 
i baixos salaris. Malgrat les profecies, el problema no és que el sistema educatiu no estigui a 
l’alçada del mercat laboral sinó que el mercat laboral no està a l’alçada del sistema educatiu.

Poc a poc, els governs han anat deixant de parlar dels objectius de Lisboa (que després es va 
dir agenda 2020) i han canviat les polítiques i rebaixat els pressupostos de l’educació reglada i 
pública. Des de 2012, quan es van apujar les taxes, a Catalunya hem perdut 17.000 estudiants 
universitaris. El nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats públiques a Catalunya ha 
caigut gairebé cinc punts percentuals respecte de la població de 18 anys. El selector social via 
educativa deixa passar menys persones cap a l’elit.

En contrast, la formació al llarg de la vida no és una cosa que passarà sinó que passa, però 
passa sense una regulació i un compromís públic. Les estimacions de negoci en el mercat privat 
de la formació augmenten cada any, la qual cosa significa que la desigualtat creix en a mateixa 
proporció. És necessari regular la formació al llarg de la vida, en alternança, que permeti diferents 
combinacions d’aprenentatge acadèmic i d’aprenentatge laboral, de manera que es garanteixi 
l’equitat del sistema, la responsabilitat de les empreses en la formació dels seus treballadors i 
històries de cotització raonables. No és responsable ni ètic despatxar unes persones i contractar-
ne d’altres, a preus d’aprenent, amb formació més actualitzada i pagada amb diners públics. 
Qualsevol sistema de càlcul de pensions futur haurà de tenir en compte que hi ha una generació 
que no ha tingut opció de fer una vida laboral decent durant molts anys.

Els canvis tecnològics 

Què passa doncs amb els processos de canvi tecnològic? Naturalment que ens preocupa la 
capacitat de la tecnologia per crear màquines intel·ligents i substituir el treball humà perquè ens 
posa en una nova realitat laboral que encara no coneixem prou. Ens preocupa encara més la 
tendència de la digitalització i la robotització sense regulació a crear escenaris de “el guanyador 
es queda amb tot”. 

El cert és que s’observen vectors contradictoris. D’una banda, tot i que la innovació tècnica 
avança exponencialment, la inversió productiva es retrau davant la inversió financera de les grans 
fortunes. Perquè els canvis tecnològics avancin, faria falta canviar la tendència a distreure el 
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capital en operacions d’enginyeria financera a curt termini. D’altra banda, les empreses tenen 
un marge ampli de competència en baixos salaris que estan utilitzant abastament per guanyar 
diners sense fer cap inversió. La reducció a l’absurd de la tendència al “no treball” ens donaria un 
món ple de màquines fabricant coses que ningú no pot comprar. Un mercat viu necessita d’una 
distribució raonable del poder adquisitiu. Les màquines no compren. El futur mai no està escrit. 
Hi ha camps que poden créixer laboralment. El treball de la cura i de la reproducció social, per 
exemple. Vaig llegir a Paul Krugman que el valor monetari dels treballs no venia donat per cap regla 
natural i inamovible sinó que es guanya en la lluita social, que un diploma ja no és cap garantia 
de salari i que era més raonable organitzar-se laboralment que endeutar-se individualment per 
anar a Harvard. S’han publicat enquestes on la gent gran manifesta que els agradaria ser cuidada 
per un robot. Segurament és possible robotitzar també això, però el cert és que el 100% de les 
persones dependents són cuidades per dones pobres. Si volem que aquesta feina estigui tan ben 
pagada com correspondria èticament, ho haurem de lluitar, com haurem de lluitar el repartiment 
del treball que hagi i el repartiment de la riquesa que es generi.

El desenvolupament industrial de la tecnologia pot estar liderat per polítiques públiques i 
encaminat al bé comú, tant com pot convertir-se en una distopia encara inimaginada. Les 
profecies mai no s’han complert, per sort.

La demografia

Hi ha massa vells i pocs joves per cotitzar. Aquest és un lloc comú per als qui pronostiquen la 
insostenibilitat de les pensions. És un error considerar la població d’un territori determinat d’una 
manera estanca. La gent es mou. La tendència de la població mundial encara és de creixement 
i ho serà durant força anys, tot i que baixa la fertilitat. Si a Espanya falten joves, a l’Àfrica n’hi 
ha molts, i volen venir. En els pròxims anys, el problema demogràfic per al sosteniment de les 
pensions es redueix a fer bones polítiques de migració, incloent-hi incentius per a la retenció 
del jovent que migra fora d’Espanya buscant les oportunitats que ara no troba. Vet aquí com les 
polítiques migratòries són també polítiques de sosteniment del sistema de la seguretat social. 
El dret a les migracions segures forma part dels drets de tercera generació. Aquest que van més 
enllà de l’estat nació i que hem de posar-nos davant dels ulls per sostenir els drets de primera i 
segona generació que havíem conquerit fins ara.

Millora de l’esperança de vida. Això pot sortir molt car si no es fan polítiques de salut pública 
i de salut laboral. Pot ser una oportunitat si les persones conserven les facultats fins a edats 
avançades. La saviesa i l’expertesa acumulada són un bé extraordinari, que hauria de tenir també 
un valor de canvi en el món laboral i cultural. 

Les pensions són sostenibles si hi ha correlació de forces. Seran millorables si es fan polítiques 
públiques de planta internacional orientades a garantir els drets de tercera generació, els drets 
de la fraternitat, i la millor proposta que tenim per avançar és el feminisme social i ecologista. 
Hauríem de pensar en gran perquè si no, viurem en molt petit.
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El estudio de la historia nos parece indicar que estamos en la encrucijada de una posible nueva 
época dorada de nuestra evolución. La crisis vivida y la etapa, justo anterior, de introducción 
intensiva, en nuestra sociedad, de una familia disruptiva de nuevas tecnologías digitales, nos 
ubican a medio camino de una transición global. Está en nuestras manos aprovecharla o seguir en 
la etapa de incertidumbres, desigualdades, conflictos y aprovechamiento de todo este desorden 
por parte de unos pocos.   

En conclusión, la voluntad de este artículo es la de llamar a la acción ordenada del poder público, 
en coordinación con el resto de agentes del ecosistema de innovación, en la determinación 
consensuada de un nuevo paradigma social y tecnológico que proporcione soluciones a nuestros 
mayores retos: más altas cotas de bienestar y ocupación digna para todos, un cambio de 
tendencia en el respeto al planeta y, a la vez, una inspiración para la innovación empresarial y el 
crecimiento inclusivo y sostenible en nuestro país. 

Introducción: ¿Qué nos pasa?

Hace ya unos diez años que, a nivel económico, social y político, estamos viviendo algunos 
fenómenos, tanto en España como en lo que habitualmente llamamos Occidente, a los que no 
acertamos a dar explicaciones convincentes. La actividad financiera, convertida en un auténtico 
casino (Pérez, 2003), maneja los mercados de bienes y servicios de la economía productiva y 
provoca decisiones de austeridad y conservadurismo en la esfera política, también en gobiernos 
progresistas, como vimos al principio de la última crisis en España. 

Estos movimientos financieros, además de impactar sobre la actividad productiva, están 
totalmente desacoplados de ella. Este “gobierno del mercado de capitales”, de naturaleza etérea 
como las burbujas con las que se compara, tiene como consecuencia que la economía, el valor 
añadido y el trabajo real se supeditan a un poder que sólo está preocupado por el beneficio de 
unos pocos, generando como consecuencia una serie de problemas que se presentan agrupados, 
como son la deflación, el desempleo, el ingreso polarizado dentro de los países y entre países, 
la desigualdad creciente y persistente, las migraciones económicas y, al final, el desasosiego 
social, la xenofobia y aparición de líderes mesiánicos. Estas realidades, por desgracia, también 
las estamos viendo dentro y cerca de España en la actual y aparente salida de la crisis.

A las puertas de una época dorada.
Revolución digital, transición energética, innovación, trabajo y 
estilo de vida
Jordi Garcia Brustenga
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En estas estamos, en la larga cola de la larga crisis que hemos vivido, sin señales claras de vuelta 
al modelo en el que el mercado productivo esté a la cabeza del crecimiento, sin certidumbre en la 
rentabilidad de las inversiones reales y con un panorama económico de estancamiento “secular” 
y desempleo estructural, como se puede observar en los gráficos anteriores. 

Tasa de variación en volumen del PIB

* 2015, 2016 y 2017, provisionales.

Fuente: EUROSTAT.
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Nuevas tecnologías digitales en el modelo productivo analógico

Por otro lado, y muy ligado a lo anterior, ha culminado en los últimos años la aparición generalizada 
de la versión digital de todos los bienes y servicios usados habitualmente por personas y 
organizaciones, en todos los ámbitos de nuestra vida y nuestro consumo.

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente, el protagonista de estas nuevas versiones 
digitales, el sector TIC, tal como aparece en la clasificación actual de sectores, es aún un sector 
relativamente pequeño en Europa, concretamente un 4% del valor añadido y un 3% del empleo. 
Si miramos, no obstante, a otros indicadores, veremos que está teniendo un papel más que 
relevante en la transformación de los sectores tradicionales. Representa, por ejemplo, un 17% 
de la I+D, el 19% de los empleos intensivos en conocimiento y un 26% de las patentes totales.

Las empresas que han destacado estos últimos años en los mercados financieros y que, a la vez, 
son objetivo codiciado por parte de los mayores fondos de inversión, los mejores trabajadores 
y las ciudades más atractivas, forman todas parte de este nuevo paradigma basado en la nueva 
tecnología digital. En el gráfico a continuación se pueden ver ejemplos de estas empresas para 
las diferentes capas o “layers” de funcionalidad. Las empresas representadas en el gráfico a 
través de sus logos no sólo han acaparado el interés de todos y el beneficio de esta época de 
crisis, sino que están transformando el resto de los sectores y actividades productivas, así como 
los hábitos de consumo de nuestras sociedades.

ICT share in the total economy and its contribution to innovation, Europe 2014

Fuente: Pesole, 2015, EC JRC
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La inestabilidad característica de nuestra época actual, de la que hablábamos antes, aparece 
justamente cuando todos estos cambios tecnológicos se nos ofrecen de manera muy eficaz 
y deseable, pero en un contexto aún analógico. Quizás una minoría dentro de la sociedad ya 
ha actualizado su contexto, con una asignación de recursos importante, sobre todo en capas 
sociales jóvenes y con poder adquisitivo alto. Éstos ya disponen de teléfonos, casas y coches 
inteligentes, trabajan y estudian en entornos digitales y usan plataformas de datos abiertos en 
sus actividades profesionales y personales. Pero la gran mayoría, sean personas u organizaciones 
productivas, vive entre los bienes y servicios de antes, para nada inteligentes en términos de uso 
de tecnología digital, y sufren la presión de modernizarse urgentemente a precios inalcanzables.  

Las revoluciones tecnológicas en la historia

Carlota Pérez (2016) nos invita a pensar que estamos justamente en el mismo momento histórico 
de los años 30 del siglo pasado. Era entonces y es ahora un momento similar de gran oportunidad 
para nuestra sociedad, nuestra economía y nuestro planeta. Los últimos años han estado, como 
hemos dicho, de crisis intensa, generada en su base por una revolución tecnológica e industrial 
que nos ha llevado una serie de nuevos conocimientos y tecnologías con el denominador 
común de las tecnologías llamadas TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta 
digitalización transforma a la larga la manera en la que vivimos, consumimos y producimos bienes 
y servicios. Pero hasta la fecha esta revolución ha sido desordenada, desigual y forzada, como 
siempre hacen al principio las llamadas revoluciones tecnológicas, objeto principal de estudio de 
esta autora. Y esto es porqué la nueva tecnología y sus aplicaciones han corrido sobre un mundo 
y una cultura construidos por la anterior revolución, en nuestro caso, la analógica.

A layered view of the digital innovation ecosystem

Font: Font pròpia a partir de les dades de l’Observatori de Treball.
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A causa de la natural resistencia a cambios tan profundos, CADA GRAN OLEADA ES UN 
PROCESO “QUEBRADO” EN DOS

Fuente: Pérez, 2016

Cada vez que ha habido este desencuentro entre una nueva tecnología y un viejo mundo sobre 
la que penetra, el proceso ha acabado, recurrentemente, en una burbuja financiera y una crisis 
global, que nos ha llevado, a la mayoría, a tocar fondo como personas, organizaciones, sectores 
y sociedad. Y la buena noticia a la que me refería al principio es que, también históricamente, 
hemos salido de estas crisis con una segunda época de la revolución tecnológica, llamada “época 
dorada”, en la que colectivamente somos capaces de extender los beneficios asociados a las 
nuevas tecnologías a la mayoría de la sociedad, de manera ordenada, ahora sí, reduciendo las 
desigualdades e involucrando a todos los agentes sociales y económicos en esta transformación.

EL REGISTRO HISTÓRICO: Burbujas, recesiones y épocas doradas

Fuente: Pérez, 2016
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En los años 30, mirado en perspectiva (Pérez, 2003), la revolución tecnológica fue esencialmente 
eléctrica, química, constructiva, aeroespacial y automovilística. Podriamos acordar que   su época 
dorada, que terminó hace poco, fue con la llegada de la crisis de nuestro siglo, se basó en la 
producción y el consumo masivo de productos industriales, liderados por el coche utilitario y los 
electrodomésticos para un hogar significativamente más moderno y de mayor confort para una 
mayoría de EUA y, después, Occidente. Tuvo como consecuencia la mejora de la calidad de vida 
de mucha gente, especialmente de una numerosa clase media que podía y debía comprar su 
coche, su nevera, su lavavajillas, etc., para su nueva casa lejos del centro de la ciudad. A la vez, 
este cambio de “estilo de vida” supuso un impulso brutal de la economía basada en la producción 
y venta en masa de estos nuevos productos estrella, imprescindibles de esa época dorada.   
 
Hoy estamos en una nueva oportunidad, como aquella, de empezar nuestra época dorada. En 
este caso, las nuevas tecnologías están llamadas a digitalizar nuestra vida, nuestro consumo y 
nuestra producción de bienes, servicios y experiencias. El nuevo estilo de vida es radicalmente 
más conectado, más colaborativo y consume menos energía y recursos naturales. La estrategia, 
una vez más, pasa por desarrollar, de manera ordenada, inclusiva y participada, una transición 
hacia las nuevas nociones de sociedad y economía. La nueva vida digital nos debe aportar 
incrementos en la calidad de vida de la mayoría, un mucho menor impacto sobre el clima y 
el planeta y, también, un crecimiento económico transversal a muchos sectores, que genere 
ocupación digna para toda nuestra población activa.

Esta nueva versión de actividad económica será necesariamente compartida entre humanos y 
robots (co-botización) y priorizará los servicios intangibles por encima de la producción de bienes 
tangibles. Veremos cómo se alarga la vida útil de los productos industriales, cómo crecen los 
sectores y las profesiones hacia actividades de mantenimiento y de personalización y mejora de 
la experiencia de cliente. Ésta es la gran oportunidad de nuestra generación, después de nuestra 
gran crisis. Tenemos esta vez, además, la posibilidad de aprender de la historia.

Finalmente, Pérez (2016) nos indica que esta época dorada no vendrá sola, naturalmente. 
Necesitamos una clase política, empujada por la sociedad civil y coordinada con el sector 
empresarial, que ponga norte común hacia este nuevo paradigma social y económico. Alguien 
que nos explique la nueva “buena vida”, que compense el miedo a las consecuencias que 
imaginamos de las nuevas tecnologías (“¡que vienen los robots!”) y que acompañe al sector 
empresarial en su digitalización, a la vez que asegura un poder adquisitivo digno para toda la 
ciudadanía, seguramente replanteando la estructura fiscal y redistributiva. Si no existe este 
liderazgo, la alternativa es el populismo de vuelta al pasado, el proteccionismo basado en el 
miedo al exterior y al extranjero y el riesgo de nuevas crisis e, históricamente, de guerras globales.

Transiciones, regímenes y nichos

El planteamiento más bien historicista del punto anterior se encuadra en la escuela de 
pensamiento de las transiciones sostenibles (Fuenfschilling & Truffer 2014), entendidas como 
aquellas transformaciones multidisciplinarias y fundamentales a largo plazo de grandes sistemas 
sociotécnicos hacia modos de producción y consumo más sostenibles.

Y estos cambios estructurales profundos en la manera de vivir, consumir y producir, sólo son 
posibles a través de la innovación y el encaje entre las posibilidades de las nuevas tecnologías 
disruptivas y las necesidades emergentes de la sociedad. Estos sistemas estables y resilientes 
se denominan paradigmas o regímenes socio-tecnológicos.
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Un ejemplo de la última transición efectiva, durante el siglo pasado, se muestra representado en el 
cambio absoluto del coche de caballos por parte del coche de combustión y los nuevos hábitos de 
movilidad provocados en parte por la sub-urbanización de nuestras ciudades.  

Los regímenes sociotécnicos globales son descritos como contextos rígidos donde la 
innovación es incremental y dependiente del entorno y sus condicionantes. Son el desarrollo 
histórico de sistemas altamente institucionalizados, que funcionan más o menos estables 
durante un número alto de años. Las transiciones, complementariamente, son el cambio de un 
régimen a otro.

En el último siglo, además, los autores perciben una creciente globalización de estas estructuras 
institucionales, compuestas de estilo de vida y tecnologías mayormente utilizadas. Cadenas de 
valor y producción globales producen estilos de vida muy similares en diferentes rincones del 
planeta. Cada vez más nos vemos “como en casa” en otras ciudades del mundo, delante de las 
mismas tiendas, viendo los mismos hábitos laborables y de ocio, las mismas referencias culturales 
y los mismos utensilios domésticos. 

Las transiciones sostenibles empiezan en lo que se denominan nichos (Sengers & Raven, 2015), 
que intentan evolucionar hacia nuevos paradigmas socio-tecnológicos, a través de procesos de 
conceptualización y testeo. Si consiguen superar esta etapa, van a convertirse en el nuevo régimen 
estable, sólo superado con un nuevo nicho de mejores prestaciones al cabo de un buen número 
de años o décadas.

Al final, la idea a destacar es que los agentes económicos y sociales tienen el poder de generar 
dinámicas de transición sostenible. Esta transición será seguramente de naturaleza global, 
pero será local en su gestación y aplicación. Todo cambio en la humanidad, aunque sea el 
más global de todos los cambios, se forja y se aplica de manera localizada en una o varias 
ciudades o territorios. Por tanto, estos actores innovadores deben ser conscientes y dedicar 
tiempo y esfuerzo no solo al sistema de innovación sino también a la innovación del sistema. Y 
será desde cada realidad territorial desde donde los actores concretos muestran que un nicho 
funciona y, vía cadenas y redes globales, lo convierten en régimen global. Esta función de 
transición de nicho a régimen, complementaria a la del innovador clásico que emprende con un 
nuevo producto o servicio, se denomina emprendimiento institucional (Grillitsch & Sotarauta, 
2018). 

La oportunidad de oro

Lejos de encontrarnos en un escenario propio de una película de ciencia ficción distópica, en la 
que los robots van a ocupar nuestros puestos de trabajo y en la que la inteligencia artificial va a 
convertirnos en clones sin decisión y menos derechos y calidad de vida, creo que coinciden en 
este momento varias evidencias para pensar que estamos justo a las puertas de una nueva época 
dorada de nuestra historia humana. 

Por un lado, siguiendo los argumentos de Pérez (2017), estamos en el fin de un intervalo de relevo, 
materializado en una serie de síntomas evidentes de salida de la crisis. Esto representa una ventana 
de oportunidad para el país y para un equipo de gobierno que sepa poner dirección colectiva, como 
se ha dicho anteriormente, hacia la nueva “buena vida” que supone la sociedad digital, entendida 
como el sistema de valores, estilos de vida y tecnologías que nos han de traer mejor calidad a 
nuestra existencia y nuevos mercados competitivos para nuestros sectores productivos. 
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Por otro, tenemos en España una serie de ciudades que, de alguna manera, han hecho los deberes 
durante la crisis. Estas han realizado un gran esfuerzo para llegar, a día de hoy, bien preparadas a 
nivel de presencia de talento y emprendimiento, de desarrollo de infraestructuras y de una buena 
marca territorial. Relacionado con esto último, también están suficientemente especializadas 
en unos pocos ámbitos de futuro cada una, en términos de conocimientos concretos y nuevas 
tecnologías aplicadas a sectores productivos concretos y, también, a un ámbito determinado 
de consumo y vida. Esto nos debe hacer pensar que algunas de estas ciudades o territorios 
pueden ser nodos más o menos importantes de algunas redes globales de transición sostenible, 
basadas como se ha explicado, en la acción conjunta de un grupo de nodos locales. El objetivo 
sería, en este caso, poner o consolidar estos nodos en el mapa de la actual transición global y, 
consecuentemente, en el núcleo creativo de la nueva época dorada.

En tercer lugar, en un inicio de ciclo económico de crecimiento, es de esperar un creciente 
margen de acción en la política presupuestaria y fiscal. Esta renovada capacidad de nuestros 
gobiernos debería, no obstante, asumir un rol de impulso y liderazgo proactivo en dirección 
al nuevo paradigma socio-tecnológico deseado. Por tanto, no sólo tendría que asegurar la 
financiación de la investigación y el desarrollo, sino promover, dentro de la administración pública, 
la función de emprendimiento institucional (Grillitsch & Sotarauta, 2018), entendido como una 
versión complementaria al emprendimiento privado, no orientada a la innovación en sí misma 
sino al proceso de cambio social para incorporar esta innovación al estilo de vida mayoritario. 
Con este planteamiento, los diferentes niveles territoriales de gobierno público pasarían a ser 
protagonistas de las nuevas transiciones globales.

Finalmente, aparece un gran tractor de cambio en el horizonte, la urgencia por frenar el cambio 
climático. Lo que hasta ahora era un plan que desarrollar de manera organizada, siguiendo los 
pactos internacionales que no se cumplen en general, a día de hoy ya es una urgencia que 
destaca en las agendas políticas, mediáticas y técnicas de organizaciones y territorios. Vale la 
pena tomarse esta urgencia también como palanca de innovación. 

Si aprovechamos esta serie de aspectos coyunturales, abriendo las puertas a la nueva época 
dorada, no sólo no tendremos un problema de paro y falta de puesto de trabajo, sino que 
posiblemente generaremos más empleo y de mejor calidad. España puede ser una impulsora y 
beneficiaria principal de esta oportunidad si se lo plantea y lo desarrolla.

Siguientes pasos

Si compartimos la sensación de estar delante de una ventanda de oportunidad histórica para dar 
un salto sostenible y digital hacia una nueva era de progreso humano, faltaría identificar cuáles 
podrían ser los siguientes pasos para aprovecharla. 
Se plantean a continuación 4 pasos que de manera simple representarían esta ruta hacia la nueva 
época dorada, hacia este nuevo paradigma que, por su enfoque inclusivo y sostenible, podría 
llamarse el nuevo “sueño europeo”, en contraposición al “sueño americano”, marca visible de la 
anterior época dorada, desarrollada en los Estados Unidos de América desde los años treinta y 
hasta final del siglo pasado.
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1. Dibujar colectivamente la “nueva buena vida” 

Las nuevas formas de participación democrática y ciudadana y, por otro lado, la consolidación 
de las metodologías de innovación abierta, llevan consigo la necesaria apertura de los procesos 
estratégicos a los diversos agentes presentes en los territorios. Esto es especialmente importante 
cuando estamos delante de una decisión colectiva como la de determinar los vectores de la 
nueva buena vida, de máxima criticidad y envergadura, en tiempo e impacto. 

Para diseñar este dibujo de la nueva buena vida, que podríamos adjetivar como digital y circular, 
es preciso abrir conversaciones con agentes relevantes de la llamada “cuádruple hélice” 
(administración pública, sector privado, sector académico y sociedad civil). Conversaciones 
donde la administración pública debe jugar, también, un rol de garante de la neutralidad, de la 
escucha activa, de la colaboración constructiva y de la generación de confianza. 

Especialmente importante es convocar a representaciones equilibradas de personas y 
organizaciones ligadas a disciplinas de origen tecnológico, más proclives a focalizar la 
conversación en los nuevos paradigmas tecnológicos, y de origen social, más interesadas en 
los nuevos paradigmas de estilo de vida. Hace falta la concurrencia de ambas perspectivas para 
hacer posible una visión compartida por toda la sociedad y por los diferentes tipos de empresas. 
Una visión que ilusione por igual a familias, por su expectativa de mejor vida para ellas y para el 
planeta, y a empresas, por su expectativa de nuevos mercados y oportunidades de crecimiento.  
Una posible inspiración para esta conversación es la estimulante metodología formal de 
colaboración y participación de los agentes en los ecosistemas de innovación europeos, llamada 
Proceso de Descubrimiento Empresarial (EDP) en el marco de las estrategias de especialización 
inteligente (Foray, 2015) y definida por la Plataforma de Especialización Inteligente (S3 platform), 
de la Comisión Europea, como:

“Un proceso ascendente e inclusivo en el que participantes de diferentes entornos (políticos, 
empresariales, académicos, etc.) descubren y producen información sobre nuevas actividades 
potenciales, identificando oportunidades potenciales que surgen a través de esta interacción, 
mientras que los legisladores evalúan los resultados y las formas de facilitar la realización de 
este potencial. El EDP persigue la integración del conocimiento empresarial fragmentado y 
distribuido en muchos sitios y organizaciones, empresas, universidades, clientes y usuarios, 
proveedores especializados (algunas de estas entidades se encuentran fuera de la región) 
a través de la construcción de conexiones y alianzas. El PDE consiste en la exploración y 
apertura de un nuevo dominio de oportunidades (tecnológico y de mercado), potencialmente 
rico en numerosas innovaciones que emergen como factibles y atractivas”.

Es importante que existan detalles concretos de esta nueva vida para que se entiendan bien los 
porqués y el cómo del futuro al que aspiramos como comunidad. Por ejemplo, puede ser bueno 
llegar a explicar, si es el caso, que la gente mayor tendrá mucho mayor soporte en su etapa 
de dependencia, a partes equilibradas de soporte humano e inteligencia artificial. Solamente 
visualizando el nuevo estilo de vida, consumo, distribución, relación y producción podremos 
llegar a consensos sobre el futuro y las hojas de ruta para llegar a él.

2. Seguir el camino desde el nicho hasta el nuevo régimen 

Una vez determinada esta nueva buena vida, de una manera más o menos clara y consensuada, 
es preciso gestionar la transición desde el nicho de oportunidad que suponen los nuevos 
hábitos ideados (ligados al uso de nuevas tecnologías) hasta su consolidación como nuevos 
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regímenes. Este proceso, llamado por los investigadores como institucionalización, entendida 
como la puesta en marcha de una nueva practica (institución), debe ser dominado, y por ello 
analizado a fondo. En los diferentes niveles de la administración pública española se debería ser 
consciente del perfil del emprendedor institucional, anteriormente descrito, y darle la formación 
y las herramientas para desarrollar esta función. Realmente, esta función ha sido realizada 
históricamente pero no se han estudiado sus factores clave ni se ha normalizado, como sí se ha 
hecho con la del emprendedor clásico de bienes y servicios, al que las escuelas de negocios y 
otros muchos agentes económicos han llenado gran cantidad de papeles y cursos especializados. 
El emprendedor institucional sabe buscar y aprovechar las ventanas de oportunidad para vestir el 
nuevo paradigma socio-tecnológico (representado por una o varias líneas de nuevos productos 
y servicios innovadores), contrastarlo, compartirlo con otros grupos similares en diferentes 
territorios y finalmente, proponerlo al tercer perfil, el líder político que formalizará el nuevo 
régimen, vía regulación o financiación.

3. Comunicar y co-liderar esta dirección des del gobierno 

Para consolidar el nuevo estilo de vida que los agentes del ecosistema de innovación han 
conseguido institucionalizar, a través de normativas e incentivos, estos mismos agentes, 
liderados por el gobierno, deben ser muy sensibles a interpretar la historia de cambio deseada 
mayoritariamente y comunicarla de manera comprensible a la ciudadanía y a las organizaciones, 
a través de la comunicación pública, los medios, el arte y la cultura. Del mismo modo que 
quedaron claros los componentes del sueño americano, deberíamos preocuparnos de como 
comunicamos, al estilo europeo, el nuevo sueño europeo. Indispensablemente, el sueño debe 
apuntar a expectativas ascendentes de mejora de la vida individual y colectiva y de mejora en 
términos de impacto en nuestro planeta. 

Otras facetas que parecen obvias del nuevo paradigma son: 
- Mayor colaboración entre personas y organizaciones
- Mayor circularidad en los productos y servicios
- Mayor inteligencia individual y colectiva
- Mayor personalización de la experiencia de vida
- Menor uso de recursos y energía
- Mayor preocupación por la salud a lo largo de la vida
- Mayor preocupación por la formación a lo largo de la vida

EMPRENDEDOR

CLÁSICO

TRINIDAD DEL

AGENTE DE CAMBIO

EMPRENDEDOR  

INSTITUCIONAL

LÍDER  

POLÍTICO

Fuente: Grillitsch & Sotarauta (2018)
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- Mayor uso de la creatividad individual y colectiva
- Mayor conexión entre territorios

De la lista anterior y de la creciente importancia de información y datos abiertos, se desprende 
que vamos a sistemas sociales más complejos de entender y gestionar y también más maduros, 
más resilientes y adaptados a cada individuo y grupo social.

4. Empezar a preparar empresas y personas

Finalmente, e igual de importante que todo lo anterior, es la seria inversión en el acompañamiento 
de trabajadores y empresas en la transición que nos viene. Excepto las nuevas generaciones, que 
ya verán como natural el nuevo grupo de instituciones, el resto de la población fue formada para 
trabajar, producir y consumir en el paradigma anterior. Para ellos, la revolución tecnológica y la 
nueva época dorada puede convertirse en una pesadilla, al no estar preparados, ni técnica ni 
psicológicamente, para las nuevas maneras de trabajar. 

Para acompañar a personas y organizaciones en este cambio, seguramente el mayor que 
habremos vivido los presentes, las claves del éxito son tres:

- Formación. Se debe organizar, si se puede preventivamente, la transferencia de información 
y el intercambio del aprendizaje propio en todos los sectores afectados por el cambio. 
Conllevará seguro, además, el aprendizaje de nuevas habilidades y actitudes, en relación 
con las facetas y valores anteriormente enumerados. Si nos fijamos, ya en el ámbito de la 
escuela obligatoria se están viendo cambios significativos en este sentido.

- Optimismo. Tal como se insinúa en este documento, la agencia, entendida como la 
posibilidad de la acción humana de impactar en el camino de desarrollo territorial, es 
posible y deseable en un momento histórico como el presente. Si se puede cambiar el 
contexto. Luego el optimismo para con el futuro, junto a la reducción de miedos y huidas 
hacia el pasado, tendrían que estar presentes en el espíritu de cualquier gobierno actual. 
De aquí que el título provocador de este artículo sea “A las puertas de una época dorada”. 

- Creatividad. Para cambiar cada hábito diario y el universo de productos y servicios que lo 
acompañan necesitaremos de todo el talento presente en nuestra sociedad. Se trata de co-
diseñar, desde la base social de ciudadanos, ahora que las nuevas TIC y la cultura participativa 
lo hacen posible, nuevas soluciones a los retos de siempre, los nuevos mercados, las 
oportunidades para empresas y profesionales, las necesidades de actualización de 
trabajadores y organizaciones y, en general, el replanteamiento del concepto de trabajo. Se 
deben abordar nuevas tensiones (o no tan nuevas si volvemos a ver la película “Tiempos 
modernos” de Charles Chaplin), como el trabajo humano versus la inteligencia artificial y 
el trabajo realizado por robots; el trabajo de mercado versus la ocupación de valor social 
remunerada fuera de mercado; el trabajo a jornada completa versus niveles de conciliación 
significativamente mayores; el trabajo a precios de mercado versus los salarios dignos y no 
obscenamente desiguales dentro de algunas organizaciones o sectores; el mercado laboral 
sesgado a favor de los hombres versus la igualación en términos de género, etc.

La historia nos plantea que estamos, como hemos dicho, en la encrucijada de una posible nueva 
época dorada de nuestra evolución. Lo que no nos asegura es que la sepamos aprovechar. 
También nos viene a avisar que, si no la aprovechamos, siguiendo los pasos establecidos, la 

A las puertas de una época dorada. Revolución digital, transición energética, innovación, trabajo y estilo de vida.  
Jordi Garcia Brustenga
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alternativa es seguir en la etapa de intervalo, con incertidumbres, populismos, desigualdades, 
racismo, quizás conflictos y, lo que es seguro, el aprovechamiento de todo este desorden por 
parte de unos pocos.   

En conclusión, la voluntad de este artículo es la de llamar a la acción de los diversos agentes del 
ecosistema de innovación, y concretamente al poder público, a tomar cartas en el asunto y asumir 
el liderazgo de esta transición a una (esperemos) larga nueva época dorada para nuestro país.
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1. Un desafío urgente: vivir dignamente sin dañar la biosfera

 “We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation 
who can do something about it”- President Obama @BarackObama, 23/09/2014, 7:10pm, 
tweet.

La humanidad se enfrenta a un reto global sin precedentes: el cambio climático1. Es el reto más 
grave y más urgente al que nos enfrentamos como civilización global, pero no el único. La realidad 
es que estamos inmersos en un proceso acelerado de degradación de la biosfera, nuestra casa, 
sin la que no podremos subsistir como especie. Los signos están aquí, tan contundentes como 
que los tres últimos años han sido los más calurosos de la historia desde que se tiene registro2, 
pero parece que gran parte de los responsables políticos y de la sociedad en general no se han 
dado por enterados todavía. 

Por si a alguien le quedaba alguna duda, que vivimos una crisis ecológica sin precedentes que 
puede tener efectos devastadores, lo afirman más de 15.000 científicos de 184 países, en un 
artículo publicado en diciembre de 2017 en el que lanzan un segundo aviso desesperado a la 
humanidad3. El primer aviso se publicó también en forma de artículo científico4 en 1992 y supuso 
el inicio de una serie de manifestaciones a escala planetaria, como la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC5 en sus siglas en inglés). Sin embargo, no 
consiguió poner de acuerdo a las élites políticas y económicas de los principales causantes de 
esta crisis climática y social. El deterioro de la biosfera ha sido mucho más acelerado que los 

Las ciudades ante la crisis climática y social
Nuevos paradigmas para la transición ecológica de los entornos 
urbanos
Bárbara Pons

1  Según la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se define “cambio climático” como una modificación 
en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la atmósfera y que se 
añade a la variabilidad natural del clima observada en periodos de tiempo comparables. United Nations Framework Con-
vention on Climate Change (1992). Disponible en (Última consulta 10/06/2018): https://unfccc.int/resource/docs/convkp/
conveng.pdf

2  Los años 2017, 2016 sin el fenómeno El Niño, y 2015, han sido los más calurosos de la historia. Organización Mundial del 
Clima (World Climate Organization): WMO Statement on the State of the Global Climate in 2017. Disponible en (última 
consulta 10/06/2018): https://library.wmo.int/opac/doc_num.php?explnum_id=4453

3  William Ripple et al. “World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice” BioScience Diciembre de 2017. Disponi-
ble en (última consulta 10/06/2018): 10.1093/biosci/bix125

4  En 1992, más de 1.700 científicos, incluidos 99 de los 196 Premio Nobel que vivían entonces, escribieron una advertencia 
urgente a la humanidad. El mensaje fue simple: si no tomamos medidas drásticas, la miseria humana prevalecerá y nues-
tro planeta será “irremediablemente mutilado”. Este artículo fue enviado a gobernantes y líderes de todo el mundo. El 
artículo fue publicado por la Union of Concerned Scientists (UCSUSA), KENDALL, Henry (coord.): 1992 World Scientists’ 
Warning to Humanity. Disponible en (Última consulta 10/06/2018): https://www.ucsusa.org/about/1992-world-scientists.
html#.WyUNNNUzbIVo 

5  La UNFCCC (United Nations Framework Convention on Cliamte Change), establecida en 1992, es el organismo de Nacio-
nes Unidas que tiene por objetivo fundamental prevenir una interferencia humana “peligrosa” con el sistema climático, 
promoviendo acuerdos internacionales para reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el 
calentamiento global. Más información en (Última consulta 10/06/2018): https://unfccc.int/
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avances en materia política para reducir el impacto de la humanidad en el planeta, y la tendencia 
actual a nivel de acuerdos internacionales entre países (con EEUU abandonando el Acuerdo de 
París, del que se hablará más adelante) no resulta muy esperanzadora.

A pesar de que algunos líderes mundiales mantienen una perspectiva miope sobre el problema, 
en el ámbito científico cada vez existe un mayor consenso en que vivimos un cambio de ciclo 
histórico. Algunos científicos han propuesto incluso que estamos en una nueva edad geológica, 
el Antropoceno6, debido al significativo impacto global que las actividades humanas están 
teniendo sobre los ecosistemas del planeta. La evidencia aportada por miles de estudios 
científicos, recogidos meticulosamente en los informes del Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático7 (IPCC en sus siglas en inglés)  coincide en que el crecimiento exponencial de 
la población humana desde la Revolución Industrial y los avances tecnológicos nos ha convertido 
en un riesgo para el equilibrio de la biosfera. 

Tal y como citan los autores del libro La Gran Encrucijada8, importantes figuras e instituciones 
de las más diversas procedencias  (Naciones Unidas y la Unión Europea, el Papa Francisco, 
los Nobel, las principales instituciones científicas que trabajan sobre el clima y los sistemas 
naturales, la NASA y hasta el expresidente Obama)  han manifestado el reconocimiento de la 
dimensión del reto al que nos enfrentamos como civilización y la necesidad de afrontar el tema 
urgentemente. La expresión más potente de esta nueva corriente de acuerdo internacional sobre 
el reconocimiento del cambio climático fue la Cumbre de París sobre el Clima (COP 21-2015), 
donde 195 países debatieron sobre “la amenaza apremiante del cambio climático”. Sin embargo, 
la posterior negativa del Presidente Trump a ratificar el acuerdo pone de manifiesto la fragilidad 
de las instituciones políticas actuales a la hora de hacer avanzar la humanidad en el urgente y 
necesario cambio de paradigma de desarrollo.

El cambio climático plantea también un reto sin precedentes a nivel de solidaridad global. Se 
da la circunstancia de que las peores consecuencias las están padeciendo zonas del planeta 
sin suficientes recursos para luchar contra los terribles efectos causados por el acelerado 
incremento de emisiones de otros lugares del mundo. A escala de área metropolitana o de 
ciudad, también sucede que la huella del cambio climático no es homogénea por barrios, y 
frecuentemente afecta con mayor impacto a las áreas más degradadas socioeconómicamente, 
que suelen estar ubicadas en las zonas geográficamente más vulnerables, más expuestas a 
inundaciones o deslizamientos de tierras, en áreas peor ventiladas y por tanto más susceptibles 
de padecer olas de calor o con menor acceso a espacios verdes, donde el microclima es más 
moderado y el aire de mayor calidad.

Las desigualdades, la pobreza extrema y las migraciones que se derivan de ella (y que 
frecuentemente tiene relación con fenómenos climáticos o se verán agravados en el futuro 
inmediato por ellos) son, por tanto, otro de los grandes desafíos a los que nos enfrentamos en 

6  El término Antropoceno fue enunciado por el premio Nobel de química holandés Paul Crutzen en una conferencia en el 
año 2000. En la actualidad (2018), ni la Comisión Internacional de Estratigrafía ni la Unión Internacional de Ciencias Geoló-
gicas han aprobado oficialmente el término como una subdivisión reconocida del tiempo geológico, aunque el Grupo de 
Trabajo sobre el Antropoceno (WGA en sus siglas en inglés) votó para designar formalmente la época del Antropoceno y 
presentó la recomendación al Congreso Geológico Internacional el 29 de agosto de 2016.

7 Más información en (Última consulta 10/06/2018): http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml3  William 
Ripple et al. “World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice” BioScience Diciembre de 2017. Disponible en 
(última consulta 10/06/2018): 10.1093/biosci/bix125

8 Prats, F., Herrero, Y. y Torrego, A. (coords.) (2017): La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de ciclo 
histórico. Publicado por Libros en Acción, www.ecologistasenaccion.org. Disponible en (última consulta 7/06/2018):  
https://www.fuhem.es/Landing_LaGranEncrucijada/lan_LaGranEncrucijada.html



137

9  PIKETTY, Thomas (2013): El Capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económica, México, DF. PIKETTY, Thomas (2015): La 
economía de las desigualdades. Cómo implementar una redistribución justa y eficaz de la riqueza. Anagrama, Colección 
Argumentos, Barcelona.

10  http://www.imf.org/es/publications/weo?page=2 
http://www.publico.es/economia/fmi-alerta-aumento-persistente-desigualdad.html 
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/15/actualidad/1434367284_246688.html

11 World Food Programme (2016): Hunger. https://www.wfp.org/hunger
12 World Health Organization (2016): Children: reducing mortality, Disponible en (Última consulta 10/06/2018): http://www.

who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/children-reducing-mortality
13 International Labour Organization, ILO (2015): Global Employment Trends for Youth . ILO, Geneva.
14 HARDOON, D., FUENTES, R. y AYELE, S. (2016): An Economy for the 1%: how privilege and power in the economy drive 

extreme inequality and how this can be stopped. Oxfam Briefing Paper 210. Oxfam International, Oxford.  
15 Climate Action Tracker (2016): Climate Action Tracker. Disponible en (Última consulta 10/06/2018): http://climateaction-

tracker.org/

el s. XXI. El Mediterráneo, como frontera más desigual del mundo, o la frontera entre México y 
EEUU, son dos de los escenarios más dramáticos de este problema. La situación de crecimiento 
de las desigualdades es tan grave que hay economistas de renombre mundial, como el francés 
Thomas Piketty9, que la han puesto en el centro del debate económico. Incluso organismos como 
el Fondo Monetario Internacional están empezando a modificar su discurso, defendiendo que las 
desigualdades son perjudiciales para el progreso global10.

A nivel mundial, una de cada nueve personas pasa hambre11. En 2015 seis millones de niños 
murieron antes de cumplir los cinco años, más de la mitad de ellos debido a enfermedades 
curables como la diarrea o la malaria12. 2.000 millones de personas malviven con menos de 
3 dólares al día13, mientras el 1% más rico de la población mundial posee más que el 99% 
restante14. Pero el reto de las desigualdades no es sólo una cuestión del mundo en desarrollo. La 
Europa y la América “de abajo” (la vieja clase obrera, que ganó bienestar tras la Segunda Guerra 
Mundial y que en las últimas décadas está siendo golpeada por los impactos negativos de la 
globalización) vive atrapada en guetos geográficos, económicos, educativos y mentales. Esta 
población, que frecuentemente reside en ámbitos rurales o ciudades pequeñas y medianas, está 
cuestionando el poder de las élites gobernantes que no son capaces de mantener el bienestar 
en el presente y probablemente tampoco en el futuro. Y su rabia se manifiesta en fenómenos 
como la victoria de Donald Trump en EEUU, la votación del Brexit en Gran Bretaña, el “procés” 
en Catalunya o el incremento de votos de los partidos xenófobos en países como Francia, Italia, 
Holanda, Austria o Hungría. Se trata de movimientos que se pueden denominar “populismos 
enfadados”, que tienen diversos orígenes pero convergen en manifestaciones políticas similares 
que están haciendo temblar los cimientos de algunas democracias occidentales. Y uno de sus 
rasgos definitorios es que dejan los problemas medioambientales muy abajo en la agenda de 
prioridades políticas.

Sin embargo, si se aplica a la política la racionalidad de los datos y no las emociones identitarias, 
la evidencia científica es tan rotunda que todos los partidos políticos deberían acordar otorgar la 
prioridad que exige la magnitud del desafío: la actividad humana está llevando al límite de estrés a 
los sistemas que proporcionan la vida en la Tierra. En la actualidad la temperatura media anual ya 
ha subido 0,8ºC con respecto a la era preindustrial y, si sigue la tendencia actual, la temperatura 
puede llegar a subir 4ºC a final de este siglo, alterando la escala y la intensidad de las olas de 
calor, inundaciones, sequías, tormentas y la subida del nivel del mar a una dimensión nunca vista 
por la humanidad15.De mantenerse los patrones demográficos y socioeconómicos vigentes, se 
estiman nuevos crecimientos de población próximos al 40% (9.600 millones de habitantes) en 
2050 y al 60% (11.000 millones de habitantes) en torno al año 2100, con impactos ecológicos 
por habitante crecientes. Según las proyecciones económicas de las tendencias actuales, se 
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espera que la producción económica global crezca en torno a un 3% anual hasta 2050, doblando 
el tamaño de la economía global actual en 2037, y casi triplicándolo en 205016.

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) en su informe El medio ambiente en Europa. 
Estado y perspectivas17, 2015, planteaba que “Un análisis de conjunto denota que ni las políticas 
medioambientales ni la mejora de la eficiencia a través de la tecnología bastan, por sí solas, 
para lograr la visión de 2050. Vivir bien sin rebasar los límites ecológicos requiere transiciones 
fundamentales en los sistemas de producción y consumo, los responsables últimos de las 
presiones medioambientales y climáticas. La propia naturaleza de estas transiciones hará 
necesarios cambios de gran calado en las instituciones, las prácticas, las tecnologías, las 
políticas, los estilos de vida y el pensamiento predominantes”.

Estamos, por tanto, ante un desbordamiento de la capacidad de la biosfera, y lo que está en juego 
son las mismas bases de la supervivencia del homo sapiens y de muchas otras especies que, como 
nosotros, dependen del funcionamiento actual de la biosfera. Ante este crecimiento demográfico 
y económico y su impacto ecológico global, está en cuestión si el sistema socioeconómico 
predominante en la actualidad (capitalismo de mercado o de Estado) globalizado y alimentado 
por lógicas de acumulación y consumo ilimitados pueden sostenerse en las próximas décadas. 
Como sociedad global, tenemos la necesidad urgente de plantear una nueva manera de pensar 
que cuestione las tendencias actuales, nuevos paradigmas, principios y lógicas de actuación que 
permitan vivir dignamente dentro de los límites ecológicos de la biosfera. Se abre ante nosotros 
lo que se ha denominado un “periodo de transición ecológica”18 para descarbonizar la economía 
y buscar soluciones al desarrollo y bienestar humanos (de los actuales humanos y de los que han 
de venir antes de final de siglo) dentro de los límites del planeta.

2. Nuevos paradigmas para un nuevo ciclo histórico

Crisis ecológica, crisis políticas, desigualdades extremas, populismos enfadados, migraciones, 
xenofobia… ¿Qué se puede hacer? Para afrontar los retos del s. XXI existen también algunas 
ideas optimistas que indican tendencias o líneas de acción hacia un horizonte más prometedor 
para la sostenibilidad de la biosfera y el bienestar de la humanidad en la Tierra. Presentaremos 
a continuación dos de ellas: una nueva manera de enfocar la economía, la Economía Rosquilla 
(Doughnut Economics) y una nueva manera de repensar el poder de lo local, el Nuevo Localismo 
(New Localism).

Doughnut Economics

Una de las expresiones más pedagógicas de esa nueva mirada es la proyectada por Kate Raworth 
en su artículo de 2013 para el Worldwatch Institute “Definir un espacio más seguro y justo para la 

16 Price Waterhouse Coopers, PwC (2015): The World in 2050: Will the shift in global economic power continue? Disponible 
en (Última consulta 10/06/2018):https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html

17 Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 2015): El medio ambiente en Europa. Estado y perspectivas. Disponible en 
(Última consulta 10/06/2018): https://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/el-medio-ambiente-en-europa

18  La transición ecológica de la economía es una propuesta de salida ordenada de la economía del crecimiento y de las 
lógicas industriales y fordistas hacia otra economía, otra sociedad, en la que prime la sostenibilidad, la calidad, la solidari-
dad y la participación ciudadana. Para recorrer este viaje con éxito, es necesario deshacerse de algunos conceptos de la 
economía tradicional y plantear otros nuevos adaptados a los retos ecológicos y sociales del siglo XXI.  
Fuente: Prats, F., Herrero, Y. y Torrego, A. (coords.) (2017): La gran encrucijada. Sobre la crisis ecosocial y el cambio de 
ciclo histórico. Publicado por Libros en Acción, www.ecologistasenaccion.org. Disponible en (última consulta 7/06/2018):  
https://www.fuhem.es/Landing_LaGranEncrucijada/lan_LaGranEncrucijada.html
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20 RAWORTH, Kate (2017): Doughnut Economics. Seven Ways to Think Like a 21st-Century Economist. Random House 
Business Books, London. Ha sido traducido al castellano por la editorial Paidós como Economía Rosquilla. Siete maneras 
de pensar la economía del s. XXI.

21 Johan Rockström et al., «A Safe Operating Space for Humanity», Nature, 23 de septiembre de 2009, pp. 472–75; Johan 
Rockström et al., «Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity», Ecology and Society, vol. 14, 
núm. 2 (2009).

humanidad” , donde se aboga por avanzar hacia un espacio ecosocial con un “suelo” conformado 
por derechos universales y un “techo” de seguridad configurado por los límites ecológicos 
del planeta. Esta teoría ha sido desarrollada de manera más extensa por la autora en su libro 
Doughnut Economics20, publicado en 2017.

Raworth plantea una sencilla figura con forma de donut (o rosquilla) que explica la dualidad social 
y ecológica del biénestar colectivo humano, representando cuáles han de ser los límites sociales 
y planetarios del desarrollo. El “suelo social” se delimita en torno a la satisfacción de 12 factores 
básicos relacionados con los trabajos que alumbraron la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas: acceso garantizado al agua, alimentos, salud, educación, vivienda, energía, 
redes, renta y trabajo, paz y justicia, participación política, equidad social e igualdad de género. El 
“techo medioambiental” se concreta a partir de 9 ciclos vitales apuntados en el informe Planetary 
Boundaries21: el cambio climático, la acidificación de los océanos, la contaminación química, la 
carga de nitrógeno y fósforo, la extracción de agua dulce, la transformación de los usos del suelo, 
la pérdida de biodiversidad, la contaminación atmosférica y la reducción de la capa de ozono.

Al igual que el expresidente Obama, Kate Raworth incide en que la nuestra es la primera 
generación que entiende bien el daño que estamos haciendo a nuestro hogar, el Planeta Tierra, y 
es probablemente la última generación que tiene la oportunidad de hacer algo transformador para 
remediarlo. Por otro lado, sabemos que, como comunidad internacional, tenemos la tecnología, 
el know-how y los medios financieros para acabar con la extrema pobreza en todas sus formas si 
somos capaces de coordinarnos y trabajar en la misma dirección. Raworth define el reto del s. XXI 
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como el de crear economías que promuevan la prosperidad humana (lo que no necesariamente 
quiere decir “crecer económicamente”) en una red de vida sostenible, entendiendo que toda 
economía debe respetar los límites ecológicos de la biosfera.

New Localism

La segunda idea optimista para afrontar los retos del s. XXI es el “Nuevo Localismo”, acuñada 
por Katz y Nowak22 en su libro de reciente publicación, plantea que las ciudades y áreas 
metropolitanas (entendidas como redes más allá del gobierno local, que conectan iniciativas 
ciudadanas, universidades y empresas) pueden ser más eficaces que los gobiernos federales o 
nacionales a la hora de resolver los problemas característicos de la vida contemporánea, como 
son los retos de la globalización de la economía, la pobreza, los desafíos de la diversidad social 
y los imperativos de la sostenibilidad ambiental.

En palabras de Katz y Nowak, “El poder no es ya lo que era”, y el nuevo localismo trata de 
reimaginar el poder, analizando cómo frecuentemente el poder recae sobre los “solucionadores 
de problemas”: los ciudadanos, colectivos, administraciones o empresas que realmente 
resuelven los problemas de las personas. Un principio básico del nuevo localismo es que las 
ciudades y sus áreas metropolitanas son el nivel de la sociedad que afrontará muchos de los 
retos económicos, sociales y ambientales que existen en el mundo hoy. Las ciudades pueden 
hacerlo de manera más eficiente, efectiva y más democrática que si lo hacen los gobiernos 
nacionales (o regionales) solos. Es más probable que las soluciones tengan éxito porque están 
adaptadas al lugar, diseñadas e implementadas por redes interdisciplinarias y plurisectoriales 
y alimentadas por instituciones locales que pueden trascender los ciclos electorales. El Nuevo 
Localismo trata a las ciudades no sólo como otro nivel de gobierno, sino como lo que realmente 
son: poderosas redes de instituciones y ecosistemas de actores que coproducen la economía y 
co-resuelven los problemas.

Frente al bloqueo de algunos gobiernos centrales para resolver los problemas de las clases 
medias y bajas que propiciaron el nacimiento de los populismos enfadados, el Nuevo Localismo 
también puede ser un antídoto. Esta estrategia de gobernanza desde lo local puede resolver 
muchos de los temas que iniciaron los incendios del populismo enfadado en primer lugar y, 
haciendo esto, reparar el tejido deshilachado de la sociedad. También podría curar las divisiones 
que han emergido entre los lugares en los que vivimos (urbano, suburbano, exurbano, rural), 
aunque estos lugares son económicamente co-dependientes e inextricablemente vinculados por 
un interés común en la prosperidad metropolitana. El populismo enfadado es un movimiento 
político sujeto a las idas y venidas de los ciclos electorales. El Nuevo Localismo, en contraste, 
es una empresa cívica, de progreso económico y de largo plazo. Esa es su fuerza y su potencial.

El Nuevo Localismo pone de manifiesto la eficacia de movimientos de base (“bottom-up”), de 
iniciativas ciudadanas o de alianzas de ciudades, cuando los movimientos de arriba hacia abajo 
(top-down) dejan de funcionar. Un ejemplo de ello es la negociación para combatir el cambio 
climático liderada por la ONU, la negativa del gobierno federal de los EE.UU. liderado por  Donald 
Trump de sostener los acuerdos internacionales y la reacción de gran parte de la sociedad 
americana, que se describe a continuación.

22 KATZ, Bruce and NOWAK, Jeremy (2017): The New Localism. How cities can thrive in the age of populism. The Brookings 
Institution Press, Washington, DC.
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23 La COP (Conference of the Parties) o Conferencia de las Partes, es el cuerpo supremo del UNFCCC, y mantiene sesiones 
todos los años, desde 1994. La próxima COP tendrá lugar en Katovice (Polonia), en diciembre de 2018.

24 El Protocolo de Kioto, promovido por la UNFCCC, es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisio-
nes de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. En el protocolo se acordó una reducción de 
al menos un 5% de las emisiones de estos gases en 2008-2012 en comparación con las emisiones de 1990.

25 Más información en (Última consulta 10/06/2018): https://www.americaspledgeonclimate.com/
26 El movimiento “We are still in” recoge la voluntad de más de 268 ciudades, 11 estados, 345 universidades, 1.906 

empresas e inversores, 11 instituciones culturales, 21 grupos religiosos y 8 tribus de continuar dentro del Acuerdo de 
París, a pesar de que el gobierno federal liderado por Donald Trump no reconoce el Acuerdo. Más información en (Última 
consulta 10/06/2018): https://www.wearestillin.com/

La UNFCCC promueve desde 1994 unas conferencias anuales en diferentes ciudades (las 
denominadas “COP”23). Entre sus acuerdos más destacados está el Protocolo de Kioto24, firmado 
en 1997, y el Acuerdo de París, establecido en la COP 21, que se realizó en París en diciembre de 
2015. En él, 195 naciones acordaron mantener el incremento de temperatura por debajo de 2ºC 
sobre los niveles pre-industriales. El acuerdo también recoge la inquietud de muchos científicos 
de que estos 2ºC podrían resultar insuficientes para evitar efectos negativos en cadena, por lo 
que se incluye la propuesta de realizar un esfuerzo adicional para que el aumento no sea superior 
a 1,5ºC a final de siglo.

El Presidente Obama adhirió a los EEUU a este histórico acuerdo. Sin embargo, tras el cambio de 
presidente, la administración Trump dio un giro de 180º a las políticas ambientales, suspendiendo 
la adhesión de EEUU al Acuerdo de París. En las veinticuatro horas siguientes al anuncio de la 
retirada de la Casa Blanca del Acuerdo de París, Mike Bloomberg se unió al presidente de Francia 
Emmanuel Macron y a la alcaldesa de París Anne Hidalgo en el Palacio del Elíseo para asegurar 
al mundo que los estadounidenses todavía están comprometidos con alcanzar los objetivos 
establecidos en el Acuerdo de París. 

A través del movimiento “America´s Pledge on Climate”25, Michael Bloomberg declaró el 
compromiso colectivo de Estados Unidos mediante el pronunciamiento de actores subnacionales 
y no-estatales que apoyan el Acuerdo de París y las acciones necesarias para contribuir a la 
lucha contra el cambio climático a las que EEUU se había comprometido con la administración 
Obama. La mayoría de estas acciones son implementadas por ciudades, estados (que en el 
caso de EEUU son administraciones subnacionales), empresas y la sociedad civil. El papel del 
gobierno federal debería ser coordinar estos esfuerzos pero, en ausencia de este papel de 
coordinador, estos actores están dispuestos a coordinarse entre ellos para redoblar los esfuerzos 
de descarbonización de la economía y de reducir las emisiones de EEUU.

El “America´s Pledge” lo lideran Jerry Brown, el gobernador de California, del partido Demócrata, 
y Michael Bloomberg, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York y actual Enviado Especial del 
Secretario de Naciones Unidas para las Ciudades y el Cambio Climático (desde 2014) del partido 
Republicano, y plantean este Compromiso para hacer seguimiento de una cuantificación más 
específica de estas acciones agregadas. Afirman que este será “el Compromiso de América con 
el mundo”, y piden a la UNFCCC que les reconozca como un contacto paralelo al del gobierno 
federal de EEUU.

El compromiso de la sociedad civil americana con el clima va cogiendo fuerza y ha cristalizado 
en el movimiento “We are still in”26, que incluye a 2.805 líderes de estados, ciudades y empresas, 
que representan a 169,5 millones de personas y 6,45billones de dólares en PIB, que están 
intensificando las acciones para reducir la contaminación de carbono. Siguiendo la estela de 
Brown y Bloomberg, a este movimiento también se han adherido destacados políticos tanto 
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del partido republicano como del demócrata, en un claro ejemplo de lo que afirmaba Wolfgang 
Sachs, escritor, profesor emérito de la Universidad de Kassel y miembro del Club de Roma, de 
que el mundo nunca más estará dividido entre las ideologías de izquierda y derecha, sino entre 
aquellas personas que aceptan límites ecológicos y aquellas que no los aceptan. De hecho fue 
Jim Brainard, alcalde republicano de Carmel, Indiana quien presentó la plataforma “We are still 
in” en la COP 23, en Bonn, en noviembre de 2017, afirmando que “la protección del planeta está 
por encima del signo político de quien ocupe la presidencia”27.

3. Las ciudades como reto y como solución

Las ciudades son el proyecto de mayor envergadura, más ambicioso y más complejo de la 
humanidad. Las ciudades han sido el escenario de los mayores progresos del ser humano, 
y en ellas se concentra el poder político, económico y financiero, la investigación científica, 
la producción tecnológica y la creación artística mundial. Pero las ciudades son también las 
mayores concentraciones de residuos, los sumideros de consumo y los puntos focales de la 
contaminación del planeta. En la actualidad se estima que las ciudades albergan a un 55% de la 
población mundial28, pero son responsables de un 75% de las emisiones globales de CO2, siendo 
el transporte y los edificios los mayores responsables de las emisiones. Las ciudades también 
concentran los mayores riesgos de desastres naturales relacionados con los problemas del agua 
(tormentas, inundaciones, contaminación del agua, desprendimientos de tierras, la subida del 
nivel del mar), debido a la interrupción del ciclo del agua en el medio urbano y la creación de 
superficies impermeables en el proceso de urbanización.

En el aspecto social, las ciudades albergan las desigualdades económicas más extremas 
del mundo de hoy, que organizaciones como el Banco Mundial o el FMI han identificado una 
amenaza para el progreso global. Según la ONU, en la actualidad las ciudades son el hogar 
de más de 3.900 millones de personas, 1.000 millones de las cuales se estima que viven en 
los asentamientos informales de las grandes urbes del mundo en desarrollo, en las llamadas 
“ciudades miseria”, en condiciones de degradación social y ambiental dantescas. Las prospectivas 
de múltiples organismos internacionales coinciden en que, si la tendencia actual de creación de 
ciudad informal en el mundo en desarrollo continúa, este número se incrementará en torno a 
2.000 millones de personas más en los próximos 35 años. ¿Será sostenible un mundo con 3.000 
millones de personas, la mitad de la población urbana, viviendo en chabolas?

Una de las conclusiones más compartidas en la comunidad científica (IPCC, 2014)29, y también del 
impactante libro de Mike Davis Planet of Slums30 (2006), es que las ciudades, en abstracto, son la 
solución a la crisis ambiental global: la densidad urbana se puede traducir en una gran eficiencia 
del suelo, energía y uso de recursos, mientras que los espacios públicos democráticos y las 
instituciones culturales proporcionan cualitativamente estándares más elevados de disfrute que 
el consumo individual y el ocio mercantilizado. Síntoma de ello es también que en los Objetivos 

27 https://www.efeverde.com/noticias/plataforma-climatica-we-are-still-in-eeuu-presenta-cop23/
28 División de Población de Naciones Unidas (UNDESA): World Urbanization Prospects 2018. Más información en (Última 

consulta 10/06/2018): https://esa.un.org/unpd/wup/
29 INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC, 2014): IPCC WGII AR5 Capítulo 8: Zonas Urbanas. Disponi-

ble en (última consulta10/06/2018):  
https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-Chap8_FINAL.pdf

30 DAVIS. Mike (2006): Planet of Slums. Verso, NY. [Edición en castellano DAVIS. Mike (2008): Planeta de Ciudades Miseria. 
Traducido al castellano por José María Amoroto Salido. Ed. Foca (Grupo Akal), Madrid]
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31 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/
32 Instituto de Salud Global, ISGlobal (2018): https://www.isglobal.org/es/ciudadesquequeremos
33 Instituto de Salud Global, ISGlobal (2018): https://www.isglobal.org/es/ciudadesquequeremos
34 Pla Clima de Barcelona (2018). Disponible en (Última consulta 10/06/2018):http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-

clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf
34 Hoja de Ruta de la Unión Europea para una economía baja en carbono para 2050. Disponible en (Última consulta 

10/06/2018): https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_es

de Desarrollo Sostenible se ha incluido por primera vez un objetivo específico para las ciudades, 
el Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles31.

Sin embargo, en la actualidad, la gran mayoría de espacios urbanos de las ciudades del mundo 
son inhumanos y poco habitables. Un ejemplo de ello es la problemática de la calidad del aire en 
las ciudades, que es la base de la salud y el bienestar humano. Tal y como certifican diferentes 
estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto de Salud Global de 
Barcelona, ISGlobal32, el 98% de las ciudades de países de ingresos bajos y medios no cumple 
con los niveles seguros de calidad del aire. En los países de ingresos altos, ese porcentaje 
disminuye al 56%. La contaminación del aire, causa 1 de cada 5 muertes en el mundo, y provoca 
enfermedades respiratorias y cardiovasculares severas, afectando también a la salud mental. 
Más allá de la polución, el entorno urbano en el que vivimos impacta directamente en la salud y 
el bienestar. Se calcula que incide en la mortalidad de 7 millones de personas cada año.

El origen de la contaminación del aire en las ciudades se encuentra principalmente en las 
emisiones originadas por el tráfico rodado, a lo que se suman las causadas por otras fuentes como 
calefacciones, industrias, centrales energéticas o el tráfico marítimo y aéreo en aquellas ciudades 
que disponen de puerto y/o aeropuerto próximos. Según el citado informe de ISGlobal33, los 
costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica representan un 3,5% del Producto 
Interior Bruto (PIB) español. Aunque los cambios necesarios en los modos de producción y en 
el transporte implican importantes inversiones, los beneficios se estima que superan entre 1,4 y 
4,5 veces a los costes. 

La cuestión que se plantea gran parte de los gobiernos municipales es cómo hacer de los 
entornos urbanos espacios sostenibles, inclusivos y saludables. Pero no se trata únicamente de 
un problema de los gobiernos municipales: qué podemos hacer para mejorar el medio ambiente 
urbano y conseguir que las ciudades sean cada vez más humanas y sostenibles es, sin duda, uno 
de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad.

A continuación se presentan algunas ideas para ordenar la necesaria transición ecológica de 
los entornos urbanos en los que vivirán unas dos terceras partes de la humanidad a mediados 
de siglo. De manera muy simplificada, se puede decir que las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en una ciudad de nuestro entorno (usamos aquí los datos del reciente Pla Clima 
de Barcelona34) corresponden en un 30% a la edificación, un 30% al transporte, un 30% a los 
servicios (servicios y tratamientos de residuos) y el restante 10% correspondería a otros usos 
como pueden ser el puerto, aeropuerto o industria pesada de un área metropolitana. En base a 
estos datos, se plantean cuatro vectores de transformación de las ciudades para avanzar en la 
transición ecológica, con el objetivo de conseguir un balance neutro de emisiones en 2050, tal y 
como plantea la Unión Europea35. Estos cuatro vectores o ámbitos de acción son: la edificación, 
el espacio público y la movilidad (como ámbitos inseparables del diseño urbano), el metabolismo 
urbano y la gobernanza.
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El primer lugar, la rehabilitación con criterios de eficiencia energética de la edificación de las 
ciudades será una prioridad. En el contexto español, el documento sobre la Estrategia Nacional 
de Rehabilitación Energéticas de Edificios36 indica que el sector de la edificación en España tiene 
un peso aproximado del 30% en el consumo de energía final. Estos consumos significan un gasto 
energético en edificios de 18.000 M euros/año. De los 25 millones de viviendas, el 55% tiene más 
de 30 años y están construidas sin ningún tipo de aislamiento, 24 millones tienen calificación 
energética por debajo de la letra C, el 7% cumplirían con la legislación del año 2006 y solamente 
el 1% está dentro de los estándares de la normativa actual. A nivel social, el acondicionamiento 
paulatino del parque de viviendas deberá contribuir a la erradicación de la pobreza energética en 
las ciudades españolas, combinando las actuaciones de rehabilitación y eficiencia en el consumo 
energético con la disponibilidad de tarifas sociales que se adapten en función del nivel de renta y 
de las características específicas familiares. Se debe tener en cuenta también que el sector de la 
rehabilitación es, además, un yacimiento de empleo clave para contribuir al reciclaje profesional 
de muchos trabajadores y a la recuperación económica de muchas familias.

En segundo lugar, el espacio público y la movilidad, que están estrechamente interrelacionados entre 
sí, ya que la movilidad dentro de las ciudades se realiza a través del espacio público. Cualquier 
propuesta de transformación del espacio público debe incorporar una respuesta o transformación 
de la movilidad que discurre por él. Además del tema evidente de la mejora de la calidad del aire, 
la planificación urbana debe retirar la prioridad a los vehículos motorizados para poner de nuevo 
a las personas en el centro de las decisiones, combinando dos planteamientos: en primer lugar 
la inclusión social (prestando atención a las necesidades de los colectivos vulnerables, de la 
creciente población de la tercera edad y de los niños) y en segundo lugar la sostenibilidad frente 
a los retos ambientales de los entornos urbanos (salud, cambio climático). Para hacer frente a los 
retos ambientales, la planificación urbana deberá incorporar también la mejora de la calidad del 
hábitat (aire, agua, clima, suelos) y la resiliencia frente al cambio climático (olas de calor o frio, 
sequías, inundaciones, subida del nivel del mar, etc.), prestando especial atención a las áreas 
vulnerables próximas a ríos, deltas o costeras en general. Para ello se plantea una regeneración 
urbana verde, es decir, repensar de forma conjunta la movilidad y la infraestructura verde local 
para que la forma urbana recupere la sostenibilidad y la resiliencia frente a los retos a los que se 
enfrentan las ciudades.

En tercer lugar, el metabolismo urbano, que incluye los ciclos del agua, de la energía, de la 
alimentación y en general del binomio consumo/recursos. Temas como la gestión (pública, privada 
o participación público-privada) de las principales redes (agua, energía, telecomunicaciones…), 
la pobreza energética, la seguridad y la sostenibilidad alimentaria, la eficiencia en la gestión de 
los residuos, la desmaterialización de la economía… Las cosas que compramos y consumimos 
importan, y los hábitos de consumo pueden transformar también nuestras ciudades. Más de un 
tercio de las emisiones de carbono basadas en el consumo urbano proviene de los alimentos 
y su envasado y productos consumo en general (por ejemplo, ropa, productos electrónicos y 
muebles) que compramos. Hay que conseguir incrementar las actuales tasas de reutilización, 
reciclaje, y valorización de residuos de alimentos y productos de consumo, o residuos urbanos 
en general, para reducir las emisiones de carbono asociadas a nuestras compras, así como 
reducir las emisiones de carbono basadas en el consumo que se generan antes del momento de 
la compra, el 70% de las cuales se generan cuando se fabrican, transportan y venden tanto los 
productos como sus envases y embalajes.

36  Ministerio de Fomento de España (2014): Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España. Disponible en (Última consulta 10/06/2018): http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/39711141-
E3BB-49C4-A759-4F5C6B987766/130069/2014_article4_es_spain.pdf
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37 Paquete de medidas sobre clima y energía hasta 2020. Más información en (Última consulta 10/06/2018): https://
ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_es

38 Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. Más información en (Última consulta 10/06/2018): https://www.pactodelo-
salcaldes.eu/sobre-nosotros/el-pacto/origen-y-trayectoria.html

Y, en cuarto lugar, la gobernanza: la ciudad es el espacio institucional en el que la ciudadanía y 
la administración pública están más cerca, donde la distancia entre las políticas públicas y sus 
resultados es más corta. El actual escenario político internacional, en el que los estados-nación están 
perdiendo capacidad financiera y de interlocución con la ciudadanía, está generando populismos 
y movimientos de desafección con la política en general. En cambio, las administraciones locales 
son el nivel político y administrativo de proximidad, con mayor capacidad para de detectar las 
necesidades y problemas de la ciudadanía y del territorio, y también los que pueden aportar 
soluciones con mayor celeridad y liderar proyectos y dinámicas globales, y de aquí el gran potencial 
del Nuevo Localismo como herramienta de gobernanza. Con las competencias municipales y los 
instrumentos y procesos administrativos locales se pueden aplicar políticas y proyectos eco-
sostenibles innovadores, así como dar un impulso a nuevas visiones y conceptos como el eco-
diseño, la compra pública verde, la economía circular o la economía azul. 

Por último, como parte de una gobernanza saludable y democrática, y tal y como identifica la 
corriente del Nuevo Localismo, una ciudad será más resiliente y eficaz para responder a nuevos 
desafíos cuando pueda contar con ciudadanos implicados y activos. Ciudadanos conscientes 
del reto urgente de la transición ecológica de la sociedad y de sus ciudades, que participan en 
una gran diversidad de redes colaborativas y especializadas y que generan respuestas locales a 
problemas que frecuentemente son globales. El sumatorio de estas acciones en gran parte de 
las ciudades del mundo y el desarrollo de las sinergias que plantea el Nuevo Localismo pueden 
producir el impacto necesario para compensar las carencias de los esfuerzos de coordinación 
de las Naciones Unidas, siendo una parte significativa de la solución al reto más urgente de la 
humanidad: vivir dignamente sin dañar la biosfera.

4. ¿Qué está sucediendo en Catalunya?

En nuestro contexto europeo, la política climática se ha venido desarrollando, desde la firma de 
protocolo de Kioto, mediante grandes acuerdos a nivel de estados nación, en una construcción 
de arriba abajo (top-down). Pero tanto Naciones Unidas como la propia Unión Europea también 
destacan y promueven el papel de gobiernos regionales o locales en la construcción de abajo 
a arriba (bottom-up), para generar sinergias a escala subnacional, regional o local, tal y como 
plantea el Nuevo Localismo. Es el caso del Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía (2008), el 
Pla Clima del Ayuntamiento de Barcelona (2018), el Plan de Sostenibilidad del Área Metropolitana 
de Barcelona (PSAMB, 2014-2020), la Ley Catalana de Cambio Climático (2017) o el Pacto Nacional 
para la Transición Energética de Catalunya, que se relatan a continuación.

Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía 

A principios del año 2008 la Unión Europea (UE), como concreción del Paquete Energía y Clima 
2013-202037, lanzó el Pacto de Alcaldes por la Energía Sostenible Local38, una iniciativa para 
canalizar y reconocer la participación del mundo local en la lucha contra el cambio climático. 
Su objetivo es reunir a los gobiernos locales que voluntariamente se comprometan a alcanzar 
o incluso superar los objetivos de la UE en materia de clima y energía. Los firmantes del Pacto 
comparten una visión común para 2050: acelerar la descarbonización de sus territorios, fortalecer 
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su capacidad para adaptarse a los impactos ineludibles del cambio climático y conseguir que sus 
ciudadanos disfruten de acceso a una energía segura, sostenible y asequible.

Esta fue la primera iniciativa europea que se dirigía directamente a los entes locales, y su éxito 
superó enseguida todas las expectativas. De hecho, la idea se ha extendido a todo el mundo, 
creándose en 2017 el Pacto Mundial de los Alcaldes39. Este Pacto aprovecha la experiencia 
obtenida en Europa y en las regiones circundantes, y desarrolla los factores clave del éxito 
de la iniciativa: su gobierno desde las bases, su modelo de cooperación a varios niveles y su 
patrón de actuación directamente impulsado por el contexto. El Pacto incluye ahora más de 
7.000 autoridades locales y regionales de 57 países que aprovechan los puntos fuertes de un 
movimiento que involucra a múltiples actores y cuenta con el apoyo técnico y metodológico de 
la UE.

Bajo el lema “Nuestros objetivos globales no serán reales sin compromisos locales”, la Diputació 
de Barcelona ha liderado esta iniciativa en Catalunya. Siguiendo de cerca el movimiento europeo 
que involucra las autoridades locales y su ciudadanía en la lucha contra el cambio climático, 
recientemente se amplió la ambición del pacto de Alcaldes inicial de 2008 por el más completo 
“Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía”40, que es la fusión de la mitigación del cambio 
climático (Pacto de los Alcaldes) y la adaptación (Alcaldes por la Adaptación) bajo un mismo 
paraguas en una sola iniciativa. Este nuevo pacto tiene tres pilares principales:

• Se hace más ambicioso con un compromiso de reducción de emisiones de GEI más allá 
del 40% para el año 2030, mediante el aumento de la eficiencia energética y un mayor uso 
de fuentes de energía renovables.

• Incorpora el compromiso de avanzar hacia la resiliencia de las ciudades añadiendo la 
obligación de redactar un Plan de Adaptación al Cambio Climático y ejecutar las acciones.

• Se plantea el objetivo de que el suministro energético sea seguro, disponible, equitativo 
y sostenible.

A fecha mayo de 2018, 246 municipios de la provincia de Barcelona se han adherido al Pacto 
de Alcaldes, lo que representa el 98% de la población. Del total de municipios adheridos, se 
han terminado 224 Planes de Acción con el apoyo de la Diputación de Barcelona. En el nuevo 
Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía se han adherido 58 municipios desde el lanzamiento 
de la nueva iniciativa hace un poco más de un año. Según la web de la Diputació de Barcelona, 
desde el año 2005 hasta el año 2014, las emisiones de CO2 se han reducido un 28% en términos 
absolutos a los municipios adheridos al Pacto de Alcaldes.

El Pla Clima del Ayuntamiento de Barcelona

Barcelona es una ciudad mediterránea, que consume poca energía y genera pocas emisiones per 
cápita en relación a otras ciudades similares, pero todavía tiene mucho camino por recorrer para 
realizar su transición ecológica y cumplir con los objetivos marcados por la UE y el Acuerdo de 

39 Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía. Más información en (Última consulta 10/06/2018): https://www.pactodelo-
salcaldes.eu/sobre-nosotros/el-pacto/origen-y-trayectoria.html

40 Pacte d´Alcaldes pel Clima i l´Energia (Diputació de Barcelona). Más información en (Última consulta 10/06/2018): 
https://www.diba.cat/es/web/alcaldespelclima/el-pacte
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París. Precisamente con motivo de la celebración de la COP21 en la que se llegó al Acuerdo de 
París, Barcelona concretó un Compromiso de Barcelona por el Clima41, en el que se comprometía 
a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40% en 2030 en relación al 2005 y 
aumentar 1,6km2 (1 m2 por habitante) de verde urbano como medida de adaptación.

Ayuntamiento y ciudadanía establecieron una Hoja de Ruta 2015-2017 con proyectos municipales 
y ciudadanos para conseguir estos objetivos. Este proceso culminó en abril de 2018 con la 
presentación del Pla Clima42, que concreta los compromisos internacionales firmados por el 
Ayuntamiento, como es el Pacto de Alcaldes por el Clima y la Energía Sostenible.

El Plan Clima trabaja 4 grandes aspectos: mitigación (reducir las emisiones), adaptación y 
resiliencia (prepararse para ser menos vulnerables al cambio climático), justicia climática 
(garantizar los derechos de los más vulnerables) e impulso a la acción ciudadana (apoyar los 
proyectos de las organizaciones y la ciudadanía).

Las predicciones del Servicio Meteorológico de Catalunya son la base de las alternativas 
que contempla el Plan. Estas predicciones se centran en 2 escenarios posibles: uno más 
comprometido, en el que se consiguen cumplir las reducciones de  emisiones marcadas en los 
acuerdos de París, y uno más pasivo, en el que se siguen aumentando las emisiones al ritmo 
actual. Según este último escenario, en Barcelona podrían aumentar las temperaturas medias 
entre 2 y 3ºC entre 2050 y 2100. Si se cumplieran los acuerdos de París, el incremento sería entre 
1,6 y 1,7ºC43. En cualquiera de los dos escenarios se producirá un incremento de las olas de calor, 
de las noches tropicales (más de 20ºC) y de las noches tórridas (más de 25ºC). También se prevé 
una disminución de las precipitaciones de un 26% a finales de siglo, lo que significaría una mayor 
frecuencia de las sequías, y también un incremento de las lluvias torrenciales. El clima sería más 
extremo y eso afectaría a nuestra salud y a nuestra calidad de vida.

El Plan es especialmente cuidadoso con el efecto agravante de la combinación del impacto del 
cambio climático con la vulnerabilidad urbana. En las ciudades (y Barcelona no es una excepción), 
el cambio climático no afectará a todos por igual. Hay barrios que, debido a su posición geográfica, 
a su diseño urbano y presencia de verde o debido a la calidad de sus edificios y la edad de 
sus residentes, se verán más afectados que otros y serán más vulnerables a sus efectos. En 
estos entornos se deberán intensificar las acciones para los efectos del calentamiento global no 
recaigan injustamente en los más desfavorecidos.

Como claro ejemplo de las sinergias que genera el Nuevo Localismo, este plan se ha elaborado 
a través de un proceso altamente participado y el seguimiento de su implementación se realizará 
de forma igualmente participada y consensuada entre los diferentes agentes que intervienen 
a través de la plataforma de participación ciudadana del Ayuntamiento de Barcelona “Decidim 
Barcelona”44.

41 Compromís de Barcelona pel Clima. Más información en (Última consulta 10/06/2018): http://energia.barcelona/ca/com-
promis-de-barcelona-pel-climal

42 Pla Clima de Barcelona. Más información en (Última consulta 10/06/2018): http://lameva.barcelona.cat/barcelona-pel-
clima/sites/default/files/documents/pla_clima_cat_maig_ok.pdf

43 Más información en (Última consulta 10/06/2018): http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/
energia-i-canvi-climatic/pla-clima

44 Plataforma web “Decidim Barcelona”. Más información en (Última consulta 10/06/2018): https://www.decidim.barcelona/
processes/placlima
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El Plan de Sostenibilidad del Área Metropolitana de Barcelona (2014-2020)

A partir de los 15 retos globales planteados por el Millennium Project45 y de la propuesta para el 
Programa General de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) 2020, el Área Metropolitana de 
Barcelona (AMB) ha elaborado un ambicioso plan, el Plan de Sostenibilidad del Área Metropolitana 
de Barcelona (PSAMB), que incluye un centenar de medidas a desarrollar hasta el 202046 para 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía a través de la mitigación y adaptación al cambio 
climático y la protección del medio ambiente y la biodiversidad del territorio.

El objetivo del PSAMB es convertirse en un plan de acción transversal que integre de forma 
coordinada criterios de sostenibilidad ambiental en todas las políticas sectoriales metropolitanas 
(agua, residuos, urbanismo, movilidad, etc.) que sean competencia del AMB, ya sea en su 
propio funcionamiento interno como en el externo dando apoyo a los municipios. En base a 
los diferentes ámbitos de acción del AMB, se plantea desarrollar tres planes bien diferenciados 
pero con los mismos objetivos generales compartidos: el Plan Integral de Mejora Ambiental del 
Territorio del AMB, el Plan de Promoción de Servicios Ambientales a los Municipios del AMB, y el 
Plan de Calidad Ambiental de la Gestión del AMB. El conjunto de los tres planes comprenden 100 
medidas organizadas en torno a seis ejes temáticos: territorio, ecología y biodiversidad, energía 
y cambio climático, movilidad sostenible, medios de producción y consumo, salud ambiental y 
educación para la sostenibilidad. 

El PSAMB se elaboró mediante un proceso altamente participado por los municipios del AMB 
durante los años 2012 y 2013, se presentó en enero de 2014 y se han publicado informes de 
seguimiento en 2014 y 2015, así como un documento con las líneas de actuación para 201647. Quizá 
el aspecto más interesante del plan es la voluntad de generar los mecanismos para disponer de 
información actualizada sobre los temas relativos a la sostenibilidad para su divulgación a través 
de la página web del AMB. Estos datos permiten también revisar el propio PSAMB anualmente, en 
un esfuerzo de pasar de la ya obsoleta “planificación en papel” a la gestión dinámica que requiere 
la complejidad de la sostenibilidad de un área metropolitana. Con este objetivo, en el marco del 
PSAMB se planteó el convenio de colaboración entre el Grupo de Expertos en Cambio Climático 
de Catalunya (GECCC) y el AMB para crear el Observatorio Metropolitano del Cambio Climático 
(METROBS), que tiene como principal objetivo ser una herramienta de gobierno transparente y 
de comunicación de las acciones que se llevan a cabo en materia de mitigación y adaptación 
al cambio climático. El observatorio lleva a cabo estudios sobre los efectos, la adaptación y las 
medidas de actuación necesarias para combatir el cambio climático en el ámbito del AMB, que 
se pueden consultar en su página web48.

45 El Millennium Project es un think tank participativo global establecido en 1996 bajo el Consejo Americano para la Univer-
sidad de las Naciones Unidas que se independizó en 2009 y ha crecido a 63 nodos de actividad en todo el mundo. Su 
objetivo es mejorar las perspectivas de la humanidad para construir un futuro mejor. Los 15 retos globales identificados 
por el Millenium Project son: (1) desarrollo sostenible y cambio climático, (2) agua limpia, (3) población y recursos, (4) 
democratización, (5) visión global y toma de decisiones, (6) convergencia global de las técnicas de la información, (7) bre-
cha entre pobres y ricos, (8) salud, (9) educación y aprendizaje, (10) paz y conflictos, (11) estatus de la mujer, (12) crimen 
organizado transnacional, (13) energía, (14) ciencia y tecnología, y (15) ética global.  
Más información en (Última consulta 10/06/2018): http://www.millennium-project.org/projects/challenges/

46 Disponible en (Última consulta 10/06/2018): http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/es.pdf
47 Más información en (Última consulta 10/06/2018):  

http://www.amb.cat/es/web/medi-ambient/sostenibilitat/pla-de-sostenibilitat
48 Más información en (Última consulta 10/06/2018):  

http://www.amb.cat/web/medi-ambient/sostenibilitat/canvi-climatic/projectes-i-adhesions/metrobs. 
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49 Llei Catalana del Canvi Climàtic (16/2017). Disponible en (Última consulta 10/06/2018): http://canviclimatic.gencat.cat/ca/
politiques/politiques_catalanes/Llei-del-canvi-climatic/

50 El grupo del PSC planteó 59 enmiendas, la mayoría de las cuales fueron aceptas e incorporadas al texto definitivamente 
aprobado de la Ley.

51 Institut Català d´Energia (ICAEN): Pacte Nacional para la Transició Energètica de Catalunya. Más información en (Última 
consulta 10/06/2018): http://icaen.gencat.cat/es/plans_programes/transicio_energetica/

La Ley Catalana de Cambio Climático

De acuerdo con el marco constitucional español, el Govern de la Generalitat de Catalunya tiene 
amplias competencias para desarrollar políticas en materia de cambio climático, y más cuando 
el estado español todavía no ha creado la legislación sobre cambio climático para trasponer las 
directrices que marca la Unión Europea o los compromisos que se derivan del Acuerdo de París. 
El objetivo de la Ley Catalana de Cambio Climático (Ley 16/2017, de 1 de agosto)49 es, por tanto, 
disponer de un marco legal propio adaptado a la realidad política, social, económica, ambiental y 
cultural de Catalunya, que permita desarrollar una política climática que guie las acciones de las 
instituciones y la sociedad catalana.

La Ley recoge el reto del Acuerdo de París de limitar la temperatura en 1,5ºC a finales de siglo, 
y plantea unos objetivos aún más ambiciosos, para llegar a la neutralidad de emisiones de GEI 
antes de 2050. La Ley establece un calendario de reducción de emisiones en el periodo 2020-
2050 por encima de las exigencias de la Unión Europea y del Acuerdo de París, para llegar a 
un escenario neutro en carbono, es decir, un equilibrio entre las emisiones de GEI de origen 
humano y la capacidad de sumidero mediante mecanismos naturales o antropogénicos. Durante 
el proceso de tramitación de la Ley, ésta se nutrió de numerosas enmiendas50 de los diferentes 
grupos, que mejoraron considerablemente el contenido y la ambición de los objetivos de la 
norma. La Ley fue aprobada por el Parlament el 27 de julio de 2017.

Esta Ley se ha visto afectada por la tensión política existente entre el gobierno de España y el 
de Catalunya, y en diciembre de 2017 el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del 
Gobierno de Mariano Rajoy contra la Ley, lo que implicó su suspensión cautelar durante un plazo 
de 5 meses. El recurso cuestiona 24 preceptos de la norma, entre los que están la fijación de un 
calendario tope para el cierre de las centrales nucleares antes de 2027 o aquellos que, a juicio del 
Gobierno español, invaden las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al 
Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, las 
bases de régimen minero y energético y legislación básica sobre protección del medio ambiente, 
sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales 
de protección. Tras el periodo de suspensión cautelar, la Ley volvió a ser vigente en abril de 2018 
y tan sólo se ha suspendido el artículo que establece la prohibición de conceder permisos de 
exploración para la obtención de gas y petróleo mediante ‘fracking’ (Art. 19.4).

El Pacto Nacional para la Transición Energética de Catalunya

El Govern planteó, en paralelo a la Ley de Cambio Climático, un pacto para enfocar de manera 
coordinada con los diferentes agentes (ciudadanía, administración, empresas y ONGs). Frente 
al concepto más amplio de “transición ecológica”, en este caso se limita la transición al sector 
energético, y se otorga el liderazgo del pacto al Institut Català d´Energia51. Según la descripción de 
su página web “El Pacto Nacional para la Transición Energética de Catalunya nace de la voluntad 
de generar un diálogo entre todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad 
civil para consensuar un nuevo modelo energético catalán renovable, limpio, descentralizado, 
democrático y sostenible, en línea con los objetivos de la Unión Europea en materia de energía.”

Las ciudades ante la crisis climática y social. Bárbara Pons
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El documento de bases que aprobó el Gobierno catalán y fue presentado en el Parlament de 
Catalunya en marzo de 2017, fue el resultado de un proceso de concertación donde participaron 
la Mesa de Entidades de los sectores económico, social y energético, la Mesa de Partidos 
Políticos y los Departamentos de la Generalitat relacionados con el ámbito energético. La 
presentación del Pacto incluía un ambicioso calendario que finalizaba con la aprobación de Ley 
de transición energética y de adaptación de l´Institut Català d’Energia en el primer semestre 
de 2017. La tramitación de esta ley nunca llegó a culminarse en el Parlament, quizá debido a 
tensiones internas provocadas por los diferentes criterios sobre planteamientos básicos de la 
ley (como por ejemplo, la fecha de cierre de las centrales nucleares) entre los diferentes grupos 
que conformaban el gobierno y la mayoría parlamentaria que lideraba la XI Legislatura, pero 
sobre todo debido a la relegación de estos asuntos a un segundo plano ante total captura de la 
actualidad del Parlament por el “populismo enfadado” del procés durante prácticamente todo el 
año 2017.   

Nueva etapa, ¿nuevas prioridades?

La redacción de este artículo finaliza el mismo mes (junio de 2018) en el que se han constituido 
nuevos gobiernos en Catalunya y en España. Se abre por tanto una nueva etapa en la que 
sería deseable que se rebajara la tensión política para poder revisar de manera racional (sin 
sentimentalismos ni revanchismos) las prioridades de la agenda que deben compartir ambos 
gobiernos. El cambio climático y la transición ecológica de la economía y sociedad española y 
catalana deberían ser temas prioritarios.

Aunque en la legislatura pasada el Govern de Catalunya hizo esfuerzos legislativos en la dirección 
de afrontar la urgente transición ecológica de la sociedad catalana, la realidad es que esa voluntad 
no ha llegado a plasmarse en actuaciones concretas, lo que demuestra que los temas de transición 
ecológica o energética no eran en realidad una prioridad política. Un pequeño ejemplo de ello es 
que, a pesar de que la Ley de Cambio Climático establece que la flota pública de vehículos sea 
100% eléctrica en 2030 (Artículo 24.2), durante esta última legislatura no se tomaron iniciativas 
concretas en relación a promover una movilidad sostenible, como demuestra el hecho de que, 
en 2016, de los 964 vehículos que compró la Generalitat, tan sólo 2 eran eléctricos y ninguno 
híbrido. En 2017, de los 318 vehículos renovados, 7 eran eléctricos y 5 híbridos.

Para hacer realidad el objetivo de un horizonte 100% renovable para el 2050, que plantean la Ley 
de Cambio Climático y el Pacto por la Transición Energética, la política energética de Catalunya 
ha de cambiar radicalmente, lo que implica hacer un gran esfuerzo en la instalación, producción y 
consumo de energías renovables. Según los datos recogidos en el documento de bases del Pacto 
Nacional para la Transición Energética en Catalunya52 el 66,1 % del consumo final de Catalunya 
(2014) es de combustibles fósiles. De acuerdo con los últimos datos publicados por el ICAEN 
y por el Instituto de Estadística de Catalunya (IDESCAT)53, la producción de energía eléctrica de 
Catalunya en 2015 era de 43.711 GWh (producción eléctrica neta), de los cuales el 84,6% (36.987 
GWh) es energía eléctrica procedente de fuentes no renovables y en concreto el 55,6 % (24.288 
GWh) es energía eléctrica producida por centrales nucleares. De la escasa producción eléctrica 
procedente de fuentes renovables (8.368 GWh), solo el 1,2 % (507 GWh)  fue producida con 
fuentes de origen solar (fotovoltaica y térmica)  y la eólica el 6,2 % (2.696 GWh).    

52 Institut Català d´Enenergia (2017): Bases per a constituir el Pacte Nacional per a la Transició Energètica. Disponible en  
(Última consulta 21/06/2018): http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/11_altres_publi-
cacions/arxius/20170125_documentPNTE.pdf 

53 Institut d´Estadística de Catalunya (IDESCAT). Más información en  (Última consulta 21/06/2018): https://www.idescat.
cat/pub/?id=aec&n=500&t=2015 (consultado el 21 de junio de 2018)
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Existe, por tanto, un gran recorrido para que la sociedad y los gobernantes coloquen la lucha 
contra las causas y los efectos del cambio climático como prioridad en sus agendas, de modo 
que la ciudadanía tome conciencia de la ineludible reflexión que tenemos pendiente como 
civilización: ante la contundente evidencia del deterioro de nuestro hábitat, del que dependemos 
para sobrevivir, por qué sigue siendo tan difícil coordinar a nivel político, económico y social la 
necesaria transición en los modos de producción y de consumo que lleve a la humanidad a vivir 
dentro de los límites ecológicos del planeta. Esperemos que en esta nueva etapa política el 
Gobierno de España se ponga al día de sus obligaciones en materia de transición ecológica (la 
creación de un ministerio con ese nombre parece un buen inicio), y que el Govern de Catalunya 
sea capaz de traducir sus intenciones legislativas en actuaciones concretas con un compromiso 
presupuestario firme. Ambos gobiernos deberán también acompañar las múltiples iniciativas 
que el viejo y el nuevo localismo ya están implementando en Catalunya, para generar sinergias 
que aceleren la implantación de los nuevos paradigmas socioeconómicos que pueden reducir el 
impacto de la actividad humana en la biosfera. Como se ha dicho frecuentemente, sencillamente 
no tenemos un plan B.

Las ciudades ante la crisis climática y social. Bárbara Pons
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1. Introducció

La justícia social és un element constitutiu central de la legitimitat i l’estabilitat de qualsevol 
societat. Identificar indicadors que la defineixin i estudiar la seva evolució és, per tant, una eina 
essencial per definir les polítiques públiques necessàries a la UE. En aquest sentit, anualment i 
des de 2008 la Fundació Bertlesmann publica l’Índex de Justícia Social Europeu, que estudia la 
seva situació en els 28 estats membre de la Unió Europea1 i que s’ha convertit en un document 
de referència que aporta una panoràmica evolutiva dels diferents indicadors que s’estudien, 
analitzant els progressos realitzats o el terreny perdut en temes de justícia social en cada estat 
membre de la UE. Conèixer la situació de la justícia social a la UE i especialment les diferències 
entre uns estats i altres és indispensable per poder dissenyar polítiques comunitàries que donin 
resposta als reptes creixents, promovent la igualtat d’oportunitats pels ciutadans i ciutadanes 
dels diferents països. Una UE on les disparitats entre estats s’ampliïn enlloc de reduir-se (a l’alça, 
evidentment) només pot ser una font de tensions internes, en un moment en què hi ha un 
creixent moviment euroescèptic que qüestiona el projecte europeu com aquell espai on poder 
trobar les solucions als problemes de la gent.

Quins indicadors s’estudien?

El debat acadèmic sobre què és i com es mesura la justícia social és ampli, però en aquest 
article quan ens referim a justícia social, l’entenem com la persecució per assolir la igualtat 
d’oportunitats sobre la base d’un desenvolupament sostenible.

En aquest sentit, l’Índex de justícia social es basa en set indicadors (dimensions) que integren 
un número concret de tòpics quantificables. Aquests indicadors són: Prevenció de la pobresa; 
educació equitativa; accés al mercat laboral; cohesió social i no-discriminació; salut i justícia 
inter-generacional.

Està creixent la Justícia Social a Europa? Sí, però no 
suficient
Saray Espejo

1  Aquest article utilitza com a base l’Índex de justícia social publicat més recentment i que fa referència a dades de 2017. 
En aquells casos que existeixin dades més actuals, s’hi farà referència.
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Figura 1. Index de Justícia social - dimensions i indicadors             
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o exclusió social 

(infants i  
gent gran)
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Totes les realitats recollides en els indicadors estan, evidentment interconnectades i depenen 
les unes de les altres. Així per exemple és fàcil entendre que la pobresa econòmica conduirà a 
un nivell d’educació més baix, que pot tenir conseqüències directes en l’accés al mercat laboral. 
És necessari per tant mirar els resultats dels indicadors globalment per poder donar-hi respostes 
coherents i exitoses.

En aquest article primerament es fa un recull de quina és la situació general de justícia social a 
tots els estats de la Unió Europea i després específicament per cadascun dels indicadors. Per 
últim, es reflexiona sobre la resposta que ha proposat la Comissió Europea davant les desigualtats 
existents, el Pilar Europeu de drets socials. 
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La Justícia Social a Europa post-crisi econòmica: recuperació però manteniment de grans desigualtats entre 
països

Durant la crisi econòmica, els nivells de justícia social a la UE varen caure fortament en tots els 
seus indicadors i en pràcticament tots els estats, i van anar reduint-se anualment. No va ser fins 
finals de 2016 i especialment 2017 que es va revertir aquesta tendència en la gran majoria dels 
estats membres de la UE. Tot i que  és una dada a celebrar, cal lamentar que encara no s’han 
assolit els nivells de justícia social d’abans de la crisi i que alguns països segueixen tenint uns 
índexs molt per sota de la mitjana europea.

En la taula es poden identificar clarament un grup de països del nord d’Europa, amb Dinamarca, 
Suècia i Finlàndia, que tenen un nivell de justícia social molt per sobre de la mitjana europea. 

Taula 2. índex de Justícia Social a la UE 2008 -2017             
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Finlàndia
República Txeca
Eslovènia
Països Baixos
Alemanya
Àustria
Luxemburg
França
Regne Unit
Estònia
Bèlgica
Eslovàquia
UE
Polònia
Malta
Irlanda
Lituània
Letònia
Portugal
Xipre
Hongria
Croàcia
Espanya
Itàlia
Bulgària
Romania
Grècia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

7,23
7,54
7,11
6,62

7,00
6,09
6,86
6,48
6,21
5,99

6,09
5,66
6,02
4,46

5,91

4,99

5,11

5,51
5,10

4,36

2008

6,99
7,41
7,11
6,69

6,97
6,33
6,59
6,67
6,14
5,88

6,17
5,58
5,96
5,15

5,37

4,96

4,88

4,96
5,09

4,36

2011

7,09
7,38
7,17
6,72
6,35
6,85
6,52
6,65
6,58
6,26
5,91
6,22
6,16
5,37
5,60
5,44
5,16
5,06
5,46
4,68
4,71
5,06
4,45
4,92
4,79
4,69
3,79
3,72
3,53

2014

7,11
7,32
7,19
6,73
6,37
6,73
6,46
6,60
6,55
6,18
6,02
6,01
6,15
5,47
5,63
5,58
5,32
5,24
5,67
4,92
4,85
5,10
4,70
4,93
4,62
4,69
3,95
3,64
3,58

2015

7,12
7,44
7,17
6,83
6,58
6,70
6,57
6,68
6,56
6,24
6,12
6,11
6,13
5,57
5,73
5,82
5,50
5,49
5,66
5,09
5,04
5,07
4,99
4,97
4,76
4,80
3,91
3,94
3,61

2016

7,39
7,31
7,14
6,84
6,74
6,73
6,71
6,69
6,55
6,29
6,22
6,19
6,18
5,91
5,85
5,79
5,79
5,66
5,61
5,46
5,36
5,31
5,18
5,07
4,96
4,84
4,19
3,99
3,70
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Seguint aquest primer grup i també per sobre de la mitjana europea hi ha el grup integrat per la 
República Txeca, Eslovènia, els Països Baixos, Àustria i Alemanya. Es trenca així una extensa i 
falsa percepció que relaciona els nivells de justícia social a l’entrada dels països a la UE. Així, hi ha 
en el grup per sobre de la mitjana europea països amb una llarga presència al projecte europeu 
(Dinamarca el 1973) però també països que van entrar en la darrera gran ampliació l’any 2004 
(República Txeca, Eslovènia). Per sota de la mitjana europea trobaríem països com Espanya (en la 
posició 24 de 28) i en una darrera posició, molt allunyada de la resta, Grècia, l’estat de la UE que 
ha patit la crisi econòmica d’una forma més severa i que fins l’estiu d’aquesta mateix any 2018 
no ha sortit del programa de rescat financer després de 3 anys molt durs amb retallades molt 
importants. L’índex de justícia social danès pràcticament és el doble del grec, una desigualtat 
importantíssima i no sostenible si es vol consolidar un projecte europeu comú.

La reducció de l’atur com a element central en la recuperació dels indicadors 

La recuperació del mercat laboral l’any 2017 amb la conseqüent millora en les oportunitats de 
treball va esdevenir, sense dubte, el principal element d’augment dels nivells de justícia social. En 
el moment de l’estudi,  la mitjana a la UE d’atur es situava en el 8,7%, molt per sota dels nivells 
assolits en plena crisi (2013: 11%) i aquesta tendència s’ha seguit consolidant, situant-se al juliol 
2018 en un 8.1%2. Tot i que la recuperació del mercat laboral ha estat desigual entre països, és 
destacable que ha arribat a tots ells, també aquells que han patit la crisi d’una forma més severa 
(Grècia, Espanya, Portugal, Irlanda). Segueix però sent un element especialment preocupant la 
taxa d’atur juvenil, que presenta nivells especialment preocupants als països del sud d’Europa. Si 
bé es cert que el 2017 s’havia aconseguit recuperar en relació amb anys anteriors (en la mitjana 
europea s’ha passat del 23,6% el 2013 al 18,7% en 2017) encara no s’ha assolit el nivell pre-crisi. 
A les darreres dades disponibles (juliol de 2018) 3,3 milions de joves (menors de 25 anys) estaven 
desocupats a la UE-28 situant la taxa d’atur juvenil en el 14,8%. Geogràficament, les taxes més 
baixes es troben a Alemanya (6,1% ), Malta (6,3%) i la República Txeca (6,6%), mentre que les 
més elevades es registren a Grècia (39,7% al maig de 2018), Espanya (33,4%) i Itàlia (30,8%), 
seguint el mateix patró que per les dades que inclouen tots els grups d’edat.

Es pot dir, per tant, que la millora en la recuperació del mercat laboral està servint com a base per 
la millora dels índexs en els diversos indicadors que defineixen els nivells de justícia social, però 
que la tendència s’hauria de mantenir per poder tornar als nivells d’abans de la crisi. 

2  Dades disponibles a Eurostat https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_
statistics#Recent_developments
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3  Font Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_poverty_and_
social_exclusion

4  Definició de la Comissió Europea: Les persones en situació de risc de pobresa són aquelles que viuen en una llar amb un 
ingrés disponible inferior al llindar de risc de pobresa. Aquest llindar s’estableix en un 60% de la renda disponible equiva-
lent a la mitjana nacional (després de les transferències socials).

Taula 3. Nivell d’atur juvenil 2000 – 2018

Font: Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/6/61/Youth_unemployment_rates%2C_EU-28_
and_EA-19%2C_seasonally_adjusted%2C_January_2000_-_July_2018_.png) 
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L’Índex de justícia social segons cada indicador

Prevenció de la pobresa

L’any 20163 la població de la Unió Europea en risc de pobresa4 o exclusió social, tot i haver-se 
reduït en relació a anys anteriors, es mantenia en un preocupant 23.4% amb un grup de països 
a la cua en un rang des del 35.6% fins al 40.4% (Romania, Bulgària i Grècia). Si s’observen les 
dades per segments de població l’escena encara pot ser pitjor: en mitjana, un 26.5% de nens 
i joves de la UE estan en risc de pobresa i exclusió social. La xifra és alarmant i fa impossible 
garantir la cohesió social necessària. 

La tendència entre els països més afectats és a millorar lleugerament, tot i que continuen en 
una situació alarmant. En aquest grup podrien destacar el cas d’Espanya, que ha passat d’un 
34.4% el 2015 a un 32.9 % el 2016, o de  Grècia amb un 37.8% al 2015 a un 37.5% el 2016. 
Malauradament, on hi ha hagut alguns retrocessos, ha estat en aquells països que estaven al 
capdavant, amb els índex risc de pobresa més baixos, com a Finlàndia ( 2013: 13%; 2016: 14,7 
%) o Suècia, amb una preocupant caiguda al 18.3% el 2016 quan el 2007 estava en un 13.9%. 
Aquells països que estan demostrant el major èxit en la prevenció de la pobresa son la República 
Txeca, Finlàndia i Dinamarca. 

Està creixent la Justícia Social a Europa? Sí, però no suficient. Saray Espejo
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També s’observa una forta diferència entre generacions. Així, mentre un 26.5% dels joves de 
la UE estan en risc de pobresa i exclusió social, només un 17.7% de la població major de 65 
anys ho està. Cal recordar que durant la crisi, tot i les retallades generalitzades, les pensions 
de les persones jubilades no van patir tant com els salaris dels treballadors/es. Així, en molts 
països, la redistribució de riquesa intra-familiar i el suport entre les diferents generacions cada 
vegada està guanyant més espai, i és un element rellevant per calcular la riquesa nacional i com 
està distribuida. Lamentablement hi ha diversos països bàltics i de l’est d’Europa on l’índex de 
pobresa entre la gent gran supera al dels joves i nens (Croàcia, ...)

Si acotem l’anàlisi i ens fixem en els percentatges nacionals de provació de material greu (severe 
material deprivation) s’observa una gran diferència entre els països del sud i els del nord d’Europa. 
Grècia, Romania i Bulgària tenen un elevat percentatge (i a l’alça en el casos de Grècia i Romania) 
22.4%; 23.8%; 31.9% respectivament, mentre que el nord, Suècia, Luxemburg i Finlàndia 
ostenten un 0.8%; un 2% i un 2.2% respectivament, disparitats que superen àmpliament el 
1.000%. 

La mateixa tendència que s’observava més amunt en relació al major percentatge de joves en 
risc de pobresa i exclusió social en relació amb la resta de població, es reprodueix en la privació 
de material greu. Així, a la UE un 8.6% dels i les joves estan en aquesta precària situació, sense 
tenir garantit menjar diàriament, mentre que en el cas dels ciutadans majors de 65 anys aquest 
percentatge és d’un 5.4%. Així, es consoliden diferències entre generacions i entre països.
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Taula 4: Població en risc de pobresa o exclusió social             

República Txeca
Finlàndia
Dinamarca
Països Baixos
Àustria
Eslovàquia
França
Suècia
Eslovènia
Luxemburg
Alemanya
Malta
Bèlgica
Polònia
Regne Unit
Estònia
Portugal
Irlanda
Hongria
Xipre
Espanya
Croàcia
Letònia
Itàlia
Lituània
Grècia
Romania
Bulgària

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

15,80
17,40
16,80
15,70
16,70
21,40
19,00
13,90
17,10
15,90
20,60
19,70
21,60
34,40
22,60
22,00
25,00
23,10
29,40
25,20
23,30
31,10
35,10
26,00
28,70
28,30
47,00
60,70

2008

14,40
16,90
18,30
15,10
18,90
20,60
19,20
15,00
18,30
17,10
19,70
21,20
20,80
27,80
23,20
21,70
25,30
27,30
29,90
24,60
26,10
31,10
38,20
25,00
34,00
27,70
41,50
49,20

2011

14,60
16,00
18,30
15,90
18,80
19,80
18,10
16,40
20,40
19,00
20,30
14,00
20,80
25,80
24,80
23,50
27,50
29,90
34,80
27,80
27,30
29,90
35,10
28,50
30,80
35,70
41,90
48,00

2014

14,80
17,30
17,90
16,50
19,20
18,40
18,50
16,90
20,40
19,00
20,60
23,80
21,20
24,70
24,10
26,00
27,50
27,70
31,80
27,40
29,20
29,30
32,70
28,30
27,30
36,00
40,30
40,10

2015

14,00
16,80
17,70
16,40
18,30
18,40
17,70
16,00
19,20
18,50
20,00
22,40
21,10
23,40
23,50
24,20
26,60
26,00
28,20
28,90
28,60
29,10
30,90
28,70
29,30
35,70
37,40
41,30

2016

13,30
16,60
16,70
16,80
18,00
18,10
18,20
18,30
18,40
18,50
19,70
20,10
20,70
21,90
22,20
24,40
25,10
26,00
26,30
27,70
27,90
28,50
28,50
28,70
30,10
35,60
38,80
40,40

2017Rang País
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Educació equitativa

Les disparitats nord-sud es mantenen pel que fa a l’índex d’educació equitativa en termes generals 
però en endinsar-se en els indicadors particulars que conformen els nivell d’educació equitativa, 
s’hi troben disparitats interessants. 

Així, s’observa que el país on la situació socioeconòmica de l’estudiant té menys pes en els seus 
resultats acadèmics, no és Suècia (sent aquest el país que més diner públic inverteix en educació 
infantil) o Finlàndia, sinó Xipre. També Espanya i Italia, que en molts altres indicadors tenen índex 
que els situen a la cua de l’estudi, tenen pel que fa a l’educació equitativa un resultat molt positiu. 
Inclús Grècia es desenganxa del final de la cua per situar-se per sobre de la mateixa Suècia. Per 
sota, doncs, queden països com Alemanya, Àustria, Luxemburg, Bèlgica o França, el pitjor de 
tots, multiplicant per cinc la puntuació davantera de Xipre.

Està creixent la Justícia Social a Europa? Sí, però no suficient. Saray Espejo
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Per altra banda, els abandonaments escolars també segueixen una lògica específica. Malta i 
Espanya tenen el deshonor de liderar la cua d’aquesta taula amb un alarmant 19.6 i 19% 
d’abandonament escolar respectivament. Al capdavant es situa Croàcia, seguit de Lituània, 
Eslovènia o Polònia. Grècia, en sisè lloc ocupa una bona posició tot i les dificultats econòmiques 
prèviament assenyalades. 

Per altra banda, en els països del sud destaca el baix nivell d’estudis: entre el 40 i el 54% de la 
població d’Itàlia, Espanya, Portugal i Malta no té estudis secundaris obligatoris. La diferència 
amb els capdavanters és considerable. En el grup pioner format per Lituània, República Txeca, 
Eslovàquia i Polònia, el percentatge oscil·la entre un 5.4 i un 8.4%.

Pel que fa als canvis en els models educatius i rendiment de l’alumnat, la deriva a la ultradreta 
nacionalista d’alguns governs hi està afectant directament. Seria destacable el cas de Polònia, 
amb una correlació directa entre canvi de govern i rendiment acadèmic a causa de reformes 
eductives durament criticades pel professorat. Hongria ha patit un destí similar, amb fortes 
retallades pressupostàries al sector.

Taula 5: Índex d’abandonament escolar

Croàcia
Lituània
Eslovènia
Polònia
Luxemburg
Grècia
Irlanda
República Txeca
Àustria
Dinamarca
Eslovàquia
Suècia
Xipre
Finlàndia
Països Baixos
Bèlgica
França
Letònia
Alemanya
Estònia
Regne Unit
Hongria
Bulgària
Itàlia
Portugal
Romania
Espanya
Malta

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

4,50
7,80
4,10
5,00

12,50
14,30
11,80
5,20

10,80
12,90
6,50
8,00

12,50
9,10

11,70
12,10
12,80
15,60
12,50
14,40
16,60
11,40
14,90
19,50
36,50
17,30
30,80
30,20

2008

5,20
7,90
5,00
5,40
7,10

13,50
11,50
4,90
8,30

11,00
4,70
6,50

12,70
10,30
10,00
11,90
12,70
12,90
11,80
11,00
14,80
10,80
12,60
18,60
28,30
19,30
28,20
23,80

2011

4,50
6,30
3,90
5,60
6,10

10,10
8,40
5,40
7,50
8,00
6,40
7,10
9,10
9,30
9,30

11,00
9,70
9,80
9,80
9,70

12,40
11,90
12,50
16,80
18,90
17,30
23,60
20,50

2014

2,70
5,90
4,40
5,40
6,10
9,00
6,90
5,50
7,00
7,80
6,70
6,70
6,80
9,50
8,70
9,80
9,00
8,50
9,50

12,00
11,80
11,40
12,90
15,00
17,40
18,10
21,90
20,30

2015

2,70
5,50
5,00
5,30
9,30
7,90
6,90
6,20
7,30
7,80
6,90
7,00
5,20
9,20
8,20

10,10
9,20
9,90

10,10
12,20
10,80
11,60
13,40
14,70
13,70
19,10
20,00
19,80

2016

2,80
4,80
4,90
5,20
5,50
6,20
6,30
6,60
6,90
7,20
7,40
7,40
7,70
7,90
8,00
8,80
8,80

10,00
10,20
10,90
11,20
12,40
13,80
13,80
14,00
18,50
19,00
19,60

2017Rang País
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Accés al mercat laboral

Com s’ha comentat anteriorment, l’accés al mercat laboral ha millorat lleugerament en els darrers 
dos anys. Hi ha hagut una reducció en els nivells d’atur, actualment al 8.7%, encara però molt 
lluny del 7% anterior a la crisi econòmica. Tot i així, s’observa també en aquest cas una clara línia 
divisòria entre nord i sud. Mentre els països del nord han eludit la crisi millor, el sud d’Europa s’ha 
quedat estancat en números molt alarmants. 

Tanmateix, és important destacar que en molts casos aquesta millora d’accés laboral s’ha dut 
a terme amb una reducció important de la qualitat del treball, precaritzant els contractes de 
treball i estenent els treballadors pobres (in-work poverty). També, l’augment durant la crisis del 
percentatge de treballadors/es que tenen contractes laborals temporals de forma involuntària5 és 
un important indicador. En aquest sentit, al voltant del 10%6 de les persones ocupades majors 
de 18 anys a la Unió Europea corren risc de pobresa i aquest risc va fortament influenciat pel 
tipus de contracte: el risc de pobresa és aproximadament dues vegades més gran per a aquells 
que treballen a temps parcial (15,8%) que per a aquells que treballen a temps complet (7,8%) 
i gairebé tres vegades més gran per als empleats amb feines temporals (16,2%) que pels que 
tenen treballs permanents (5,8%). En els últims anys, la proporció de persones ocupades en risc 
de pobresa ha augmentat contínuament, del 8,3% el 2010 al 9,6% el 2016. 

Aquests dos aspectes (treballs temporals de manera involuntària i treballadors pobres) afecten 
especialment aquells treballadors i treballadores pobres migrats. 

Cohesió social i no discriminació

En relació a la cohesió social i la no discriminació, els països nòrdics tenen els millors resultats 
amb Suècia; Països Baixos i Dinamarca, seguits de Luxemburg, Eslovènia, Alemanya i Àustria 
en el grup de països amb millors resultats. A l’altre extrem es situen Hongria, Romania, Croàcia 
i Bulgària, països que han demostrar importants dificultats (i fins i tot manca de voluntat) per 
prevenir la discriminació de grups socials minoritaris. Han estat especialment rellevants i han 
obligat a una resposta de les institucions europees i de molts governs europeus les actituds de 
governs com el de Victor Orbán a Hongria que promou actituds xenòfobes especialment rellevant 
arrel de l’arribada de persones refugiades i migrants a les fronteres europees en els darrers anys. 
En un altre sentit, la no protecció de minories per la seva orientació sexual s’ha estès en molts 
països de l’est europeu i també cal destacar l’especial desprotecció que pateix el poble romaní.  
Per assolir una bona política antidiscriminació és també essencial la prevenció de la discriminació 
sobre la base de gènere. Encara actualment a molts estats de la UE, la discriminació contra les 
dones persisteix, encara pateixen desigualtat salarial7 o una manca de representació en posicions 
de lideratge en l’àmbit econòmic o polític8.

5  L’indicador “ocupació temporal involuntària” representa els empleats que no van poder trobar feina permanent com a 
percentatge del total dels empleats. L’indicador es basa en l’Enquesta de la població activa de la UE.

6  Dades Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180316-1
7  En 2016, els ingressos bruts per hora de les dones eren, de mitjana, un 16,2% per sota dels homes de la Unió Europea. 

Dades Eurostat (Gender Pay Gap): https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics
8  En 2017, les dones representaven menys d’un terç (28,9%) dels escons en els parlaments nacionals de tota la UE. La pro-

porció de dones en càrrecs d’alta direcció ha augmentat entre 2003 i 2017. No obstant això, les dones encara represen-
ten menys d’un (quatre) membres del consell (24,6%) de les companyies cotitzades més grans el 2017. Dades Eurostat: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=SDG_5_-_Gender_equality#Leadership_positions 
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En quant a les polítiques d’integració, com s’ha assenyalat abans, les persones migrants de 
països no occidentals tenen moltes dificultats per accedir al mercat laboral europeu, fins a tornar-
se gairebé impossible en el cas de treballadors poc qualificats. En el cas de les treballadores 
els índex de participació en el mercat laboral són encara més baixos que en el cas dels homes. 
L’Índex de justícia social assenyala també com un gran repte la integració de persones nacionals 
europees però d’origen estranger (segones i terceres generacions) que no gaudeixen dels 
nivells d’accés a l’educació necessaris i per tant veuen limitada la seva entrada al mercat laboral. 
Destaquen especialment els exemples de França i Bèlgica. 

Salut

La majoria dels països de la UE tenen un sistema sanitari d’alta qualitat, però amb grans diferències 
dins la UE. Suècia, Alemanya i Luxemburg disposen dels millors sistemes i prestacions i Lituània, 
Grècia i Romania es situen en el grup inferior Aquests països van patir durant la crisi del 2008 i 
els anys posteriors retallades dramàtiques en el finançament del sistema sanitari. Així, Lituània 
té l’índex de mortalitat més alt de la Unió Europea, siguin dones, homes, o infants. A Grècia, el 
sistema sanitari també ha estat greument envestit per la crisi: el 2008 un 5.7% de la població 
assegurava que no podia accedir al servei sanitari bé per problemes de finançament, per 
dificultats geogràfiques o bé per llistes d’espera massa llargues. Aquest percentatge va escalar 
fins al 12.3% el 2015, mentre que aquest mateix percentatge als Països Baixos és de 0.1%. Tot 
i aquests dades del cas grec, l’esperança de vida saludable és de 64 anys9, el sisè lloc entre els 
països de la UE. Altres països mediterranis com Espanya i Malta també estan entre els primers 
de la taula, mentre que els Països Baixos, amb una cobertura sanitària universal, cauen per sota 
de la mitja taula en aquest indicador, posant en evidencia la capital importància d’un estil de vida 
saludable en l’àmbit personal.

Justícia Intergeneracional

En relació a la justícia intergeneracional els països nòrdics i en aquest cas, alguns bàltics puntuen 
millor que els països del sud. Suècia actua com a model a seguir per la resta de la Unió pel que fa 
referent a les seves polítiques familiars, amb generosos permisos paternals, pels dos progenitors, 
mare i pare, per intentar assegurar que la criança de la família no sigui un obstacle per la carrera 
professional. També França promou una destacable política familiar que proporciona suport 
financer, permisos paternals extensos i polítiques fiscals generoses. Així, no només França te el 
major índex de naixements d’Europa10, sinó que el percentatge de dones integrades al mercat 
laboral és del més alts també, comparable als números dels països escandinaus.

Itàlia, contràriament, exemplifica un cas contrari. És la família (extensa) i no l’estat qui proporciona 
un estat del benestar pels seus membres més necessitats. Dins de la família hi ha una important 
redistribució de la riquesa, en part per la falta d’ajuts estatals com per la seva tradició històrica de 
crear fortes institucions familiars. Tot plegat es tradueix en una baixa natalitat, una baixa activitat 
laboral de les dones, i un alt percentatge de població a l’atur.

9  Dades Eurostat (Esperança de vida saludable) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/7/72/Healthy_life_
years_at_birth%2C_females%2C_2010_and_2015_%28years%29_YB17.png

10  Dades Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Fertility_statistics#1.60_live_births_per_wo-
man_in_the_EU_in_2016
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11  Dades Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure
12  Dades Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics i https://

ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/c/c3/Figure_1-Share_of_energy_from_renewable_sources_2004-2016.
png

13  Dades FMI:  http://www.imf.org/external/datamapper/DEBT1@DEBT/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD

En relació als sistemes de pensions, alguns països nòrdics com Dinamarca i Finlàndia han dut a 
terme importants reformes. A Finlàndia es van crear incentius perquè els treballadors continuessin 
treballant durant més anys, i el 2014 es va allargar l’edat de jubilació als 65 anys. A països com 
Grècia, Hongria, Croàcia, Lituània i Romania estan patint problemes en la gestió i sostenibilitat 
de les pensions. A Romania, per exemple, les onades d’emigracions sumades al baix índex de 
natalitat han contribuït a envellir la població a un ritme important que podria posar en risc la 
sostenibilitat del sistema. Aquesta pressió demogràfica amenaça greument uns sistemes de 
pensions ja molt precaris: molts jubilats viuen sota el límit de la pobresa i han de complementar 
les pensions amb l’ajut dels seus familiars, i doblement precària és la situació de les dones, que 
acostumen a tenir pensions significativament més baixes. Cal recordar que entre els països mes 
“vells” estan Suècia, Finlàndia i Alemanya a més de Grècia, Portugal i Itàlia. El fet que Suècia i 
Finlàndia, tot i la important situació demogràfica, estiguin al capdavant d’aquestes polítiques 
socials, es prova evident de les bones mesures que s’han pres. 

Pel que fa a un altre indicador com és la inversió en recerca i desenvolupament, els nivells encara 
estan molt lluny dels objectius marcats en l’Estratègia UE2020. Tot i que la despesa interna bruta 
en R+D es va situar en 303 mil milions d’euros en la UE-28 l’any 2016, suposant un increment del 
0.4% respecte a l’any anterior i del 40.0% en relació al 2006, només tres països – Àustria, Suècia 
i Dinamarca- han aconseguit l’objectiu de gastar un 3% del PIB en recerca i desenvolupament, 
en contrast, Romania, Lituània i Xipre destaquen per tot el contrari, amb percentatges menors al 
0.7%11.

El nivell de les emissions de gasos d’efecte hivernacle també és rellevant pel que fa a la justícia 
social. Així Suècia és el país amb un nivell d’emissions més baix, amb unes emissions de 0.32 
tones de CO2 el 2017, lluny del segon, Croàcia, que ha emes 4,42 tones. A  Alemanya és el país 
on les emissions van ser més altres (21% del total de la UE), seguit del Regne Unit i França. 
Les majors reduccions d’emissions respecte 1990 es van registrar a Lituània, Letònia, Romania 
i Estònia (- 58%, - 56%, - 54% i - 51%, respectivament). Mentre a l’altre costat de l’espectre, es 
van registrar els majors increments respecte 1990 a Xipre (+ 53%), Espanya (+ 16%) i Portugal 
(+ 16%). 

En el consum de les energies renovables, els països nòrdics tornen a actuar com a models 
a seguir per la resta dels estats membres de la Unió Europea. Suècia torna a liderar la taula 
amb un consum d’energia renovable sobre el total del 53,9%, seguida per força distància de 
Finlàndia (39,3%) Lituània (37,6%) i Àustria (33%).12 Tot i això, altres països que consumeixen 
grans quantitats d’energia, com són el Regne Unit, Bèlgica o els Països Baixos, han demostrat 
poc interès en millorar el seu consum d’energia renovable i romanen a la cua de la UE de forma 
estable des del 2008.

El nivell de deute públic també es té en compte per avaluar els nivells de justícia social i només 
12 països dels 28 de la UE compleixen el criteri de Maastricht de mantenir el deute públic per 
sota del 60% del PIB13. La crisi va forçar un increment general del deute que a hores d’ara, pocs 
països han pogut reduir. 
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El Pilar Europeu de drets socials, la resposta europea per promoure la justícia social?

El 26 d’Abril de 2017 la Comissió Europea va presentar el Pilar Europeu de drets socials14 que 
seria doptat pels caps de govern i estat a la Cimera de Göteborg el 17 de novembre del mateix 
any.

L’objectiu d’aquesta estratègia multidimensional és igualar les condicions socials en els diferents 
estats membres, protegint els ciutadans i ciutadanes europeus contra la pobresa i la marginació 
social i fent de l’europea una societat més preparada davant els reptes futurs. Per assolir aquest 
objectiu, el Pilar Social Europeu es basa en 20 principis, dividits en 3 categories15: Igualtat 
d’oportunitats i accés al mercat laboral; Condicions de treball justes i Protecció i inclusió social. 
No serà una tasca menor. Cada estat membre de la UE té un sistema i definició de l’estat del 
benestar diferent i cada govern nacional treballa dins d’una situació política pròpia. En aquest 
context, el desenvolupament del Pilar europeu de drets socials pot ser molt diferent i a velocitats 
dispars. 

Els principis del Pilar Europeu de drets socials i com podem garantir la justícia social a la UE

El principis que recull el Pilar Europeu de drets socials es poden correlacionar amb les diferents  
dimensions de l’índex de justícia social. Les dimensions de l’índex i els principis  polítics per 
enfortir la justícia social es relacionen entre ells, i sovint són interdependents. Tenir una visió 
integral de la causes d’injustícia social, els seus efectes i oportunitats d’intervenció, tant per 
part dels estats membres com de les institucions europees és per tant essencial per assolir els 
objectius. La prosperitat material i el creixement econòmic no són suficients per assolir la justícia 
social i és en aquest context que el desenvolupament per part dels estats membres del Pilar 
Europeu de drets socials pot jugar un paper important.

És evident que la formulació i posada en marxa del Pilar Europeu de drets socials no esdevindrà 
per si mateix una solució als problemes que les ciutadanes i ciutadans europeus pateixen, ni 
protegiran directament els seus drets ni garantiran unes societats més igualitàries. Esdevé però 
un pas indispensable per obligar els diferents estats membres a que donin als seus ciutadans i 
ciutadanes millors condicions de vida, garantint els seus drets dins de la igualtat d’oportunitats. 
Si bé la majoria de les eines per a posar en marxa el Pilar estan en mans dels Estats membres, així 
com dels interlocutors socials i la societat civil, les institucions de la Unió Europea i la Comissió 
Europea en particular sí poden ajudar a establir el marc general i donar suport en com assolir 
els objectius. En aquest sentit, la Comissió haurà de desenvolupar iniciatives legislatives i no 
legislatives que el Parlament Europeu i el Consell, com a colegisladors, hauran de concretar. 
Serà en aquest espai on hi pot haver un veritable debat europeu sobre quines són les eines que 
les institucions europees i els seus estats membre necessiten per recuperar aquell terreny de 
justícia social que es va perdre durant la crisi econòmica.

14  Més informació:  https://ec.europa.eu/commission/priorities/eeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pi-
llar-social-rights_en i https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-
booklet_es.pdf

15 I. Igualtat d’oportunitats i accés al mercat laboral (1. Educació, formació i aprenentatge permanent; 2. Igualtat de gènere; 
3. Igualtat d’oportunitats; 4. Suport actiu per a l’ocupació) II .Condicions de treball justes (5.Treball segur i adaptable; 6. 
Salaris; 7. Informació sobre les condicions de treball i la protecció en cas de cessament; 8. Diàleg social i participació 
dels treballadors; 9. Equilibri entre vida professional i vida privada; 10. Entorn de treball saludable, segur i adaptació i 
protecció de dades ) Capítol III: Protecció i inclusió social (11. Assistència i suport als nens; 12. Protecció social; 13. Pres-
tacions per atur; 14. Renta mínima; 15. Pensions i prestacions de la vellesa; 16. Sanitat; 17. Inclusió de les persones amb 
discapacitat; 18. Cures de llarga durada; 19. Habitatge i assistència per a les persones sense llar; 20. Accés als serveis 
essencials)
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