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INTRODUCCIÓ
EL CONGRÉS PARTICIPATIU CATALUNYA I FUTUR
El Congrés Catalunya i Futur pretén complir una missió semblant al que va representar
el Congrés de Cultura Catalana (CCC,1975/77), amb el mateix esperit transformador i
la mateixa voluntat d’analitzar tots els aspectes del futur del nostre país. Entenem que
tant els processos interns com els canvis en el context mundial obliguen a reeditar
aquella reflexió de fa 40 anys, però aprofitant els avenços tecnologies tant en el
plantejament i la solució als nous reptes com en el foment de la participació ciutadana.
El poble català, al llarg de la seva història, ha superat moltes dificultats i amenaces, i té
les capacitats per afrontar amb confiança sòlida els grans reptes del segle XXI. Podem
confiar en els valors que han configurat la nostra identitat al llarg dels segles i que ens
han permès construir una societat de tradició democràtica que ha progressat gràcies a
la seva iniciativa i al treball dels seus ciutadans, inclinada a la justícia social, que
valora la democràcia, la igualtat social, la conservació del territori com a patrimoni de
tots, l’educació, la ciència i la cultura, i és oberta i capaç d’integrar en els seus valors a
milions de persones arribades d’arreu. En frase afortunada de Marina Subirats:
CATALUNYA, LABORATORI DEL SEGLE XXI.
Impulsat pel grup “EXIGENTS.CAT” a principis de 2017, CatFutur ha comptat amb la
col·laboració de nombrosos experts i especialistes en les diferents vessants
abordades. Va configurar el seu Consell Executiu amb Eudald Carbonell com president
i les vice-presidències de Joandomènec Ros (president IEC), Miquel Strubell
(president de la Fundació CCC), Núria Carrera (vice-presidenta de la Intercol·legial de
Col·legis Professionals), Josep Ferrer (president de l’associació d’ex-rectors Laude) i
Pere Pugès (exigents.cat).
Dimecres, 3-juliol-2017, va fer la seva presentació pública, a l’IEC, amb dues taules de
debat sobre els grans reptes del s.XXI i el nou paradigma que comporten, temes
centrals que configuren el fascicle 1 i que contextualitzen les problemàtiques sectorials
(educació, recerca, benestar social, economia, equilibri amb la natura, participació
ciutadana...) que s’aborden en els següents fascicles. Aquest material es posa ara a
disposició de les institucions, de les entitats civils i de la ciutadania en general com a
base del que esperem sigui un debat obert i transversal sobre el país que volem ser.
Cal expressar l’agraïment a les nombroses persones que han participat com experts
en les diferents temes i a les entitats que han donat suport, així com als equips
impulsors i d’organització. En particular a les entitats que ha patrocinat l’edició i
presentació dels diferents fascicles que recullen les conclusions, propostes per al
debat i aportacions específiques.

3

FASCICLE 4

CONGRÉS PARTICIPATIU CATALUNYA I FUTUR

CONCLUSIONS I PROPOSTES PER AL DEBAT.
RELACIÓ DE PARTICIPANTS
UNA SOCIETAT COHESIONADA: SALUT, BENESTAR, CULTURA,
COMUNICACIÓ
1. SALUT:
GARANTIR LA QUALITAT, L’EQUITAT I LA SOSTENIBILITAT A LLARG
TERMINI
Coordinació: Marina Geli
Ponents / participants:
Marina Geli, Coordinadora del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de La
universitat de Vic, Ex Consellera de Sanitat.
Miquel Bruguera, President del Cercle de Salud.
Josep Maria Bombi, President de la Reial Academia de Medicina.
Montserrat Teixido, Cercle de Salud
Ricard Guerrero, President Fundació Alsina i Bofill
Toni Iruela, Medicina Familiar i Comunitaria
Conclusions i propostes per al debat
Relació de participants
Amb el suport de les conclusions del Congrés de metges i biòlegs de llengua
catalana a Manresa (2017) i del Cercle de Salut.
Fidels a la definició de l'OMS de la Salut com “Estat complert de benestar físic,
mental, emocional, social, sexual i mediambiental i no sols l'absència de
malaltia”. Adherits a la definició de salut de "Manera de viure autònoma i
solidària" del Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana (1.976). La
salut com a mitjà per arribar a un fi, el benestar, individual i col·lectiu. La salut
com a potent recurs per la vida diària de les persones i la comunitat.
Construir un consens polític, social i professional amb tots els actors que
implica el sistema sanitari de Catalunya per garantir la qualitat, l'equitat i
la sostenibilitat a llarg termini. Aprofundir en les reformes davant dels
grans canvis sociodemogràfics, la gran revolució digital i tecnològica i les
expectatives dels professionals i els ciutadans. La guia ha de ser la
Medicina basada en l'evidència, en el valor. Incorporació dels criteris de
Medicina participativa, personalitzada, predictiva i preventiva.
1.1.- Garantia d'universalitat de sistema sanitari públic
-

Tota persona empadronada disposa d’accés al sistema sanitari públic de
salut. La salut i l’accés al sistema sanitari com a dret de ciutadania.
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-

Compromís en el manteniment del model de Sistema Nacional de Salut
de Catalunya. Accés universal a l'assegurament públic finançat
majoritàriament per impostos. L'assegurament sanitari privat
complementari.

-

Millora del finançament consensuant pressupostos finalistes plurianuals
cada quatre anys, que contempli acords de millores professionals i
retribucions i un pla d'inversions arquitectòniques (noves, reformes i
manteniment) i tecnològiques. Compromís d'arribar a la mitjana europea
de despesa sanitària pública de la UE-15. Criteris de sostenibilitat i
solvència econòmica a curt i mig termini incorporats.

-

Revisió continuada independent de les prestacions basades en
evidència, resultats i valor.

-

Avaluació dels criteris del copagamentactuals incorporant anàlisi de
rendes, adherència als tractaments, valor de les prestacions i
consensuar reformes.

-

Evolucionar l'actual Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS),
hereva de l'antiga Agència d'Avaluació Tecnològica creada el 1.990, a
un ens de criteri tècnic independent d'alt nivell, model NICE, amb
col·laboració amb l'acadèmia. Aquest pot ajudar a dotar d'arguments
solvents de suport a decisions de política sanitària i alhora generar
pedagogia entre la població amb criteri. Serà un instrument
imprescindible per cost-efectivitat de les prestacions i l'alt impacte de la
genòmica, i tecnologies en general per usos sanitaris.

-

Consolidar i ampliar la Central de Resultats a resultats en salut
poblacionals, per Àrees bàsiques de salut, municipis, sectors sanitaris i
socials, regions sanitàries i socials i a nivell de Catalunya.

-

Dotar de visions integrades al sistema sanitari públic i el sistema de salut
laboral (Prevenció de riscos laborals i mútues laborals) així com els
diferents asseguraments de subgrups poblacionals, escolars, esportius,
..

1.2.- La Salut Pública com a prioritat
Els determinants de la salut, més allà de la biologia-genètica i la garantia d'un
sistema sanitari de qualitat i equitat, base d'accions preferents. Estils de vida,
determinants socials, educatius i mediambientals són els elements substantius
de les polítiques públiques de Salut Pública. La mirada poblacional, comunitària
ha d'estar al mateix nivell de prioritat que la mirada individual de la persona.
-

Garantia de transformació del sistema per capacitat a tots els agents per
empoderar a les persones com agents de la seva pròpia salut així com a
les famílies. El sistema de salut de Catalunya com a garant d'equitat i de
reversió de les desigualtats socials.
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-

El Pla de Salut i el Pla Interdepartamental de Salut Pública (Llei de Salut
Pública, 2009) indiquen les accions i els indicadors d'avaluació.

-

Recuperar l'Agència de Salut Pública de Catalunya incorporant en la
governança els ajuntaments iels enssupralocals competents.

-

Salut a la Ciutat, al Poble, al Barri com aposta a través de plans locals
de salut. Acció integrada sanitària i de salut, social, educativa i
mediambiental. Construir projectes participatius d'entorn saludables.

-

Salut Laboral. L'àmbit laboral com escenari privilegiat de la promoció de
la salut i alhora per prevenir i detectar riscos laborals, inclosos el
psicosocials. Accions integrades del sistema sanitari públic amb els
responsables de la salut laboral de les empreses. Establir vincle entre
els professionals de salut i els de salut laboral.

-

Salut en l'àmbiteducatiu. La infermera com a professional competent a
les escoles bressol, escoles d'infantil i primària i instituts de secundària,
Universitats i escoles d'adults per promoure la salut, prevenir malalties,
fer detecció precoç de problemes de salut o factors de risc i enllaç entre
el sistema sanitari i el sistema educatiu.

-

Els professionals competents en activitat física i esport (CAFE)
incorporats a la promoció de la salut en els programes de Salut Escolar.

-

Sistemes d'informació poblacional i vinculats amb salut pública integrats,
com un nou CMBD Conjunt mínim de base de dades en Salut pública
que permeti acompanyar a tots els actors implicats decidir i avaluar les
accions.

1.3.- Organització del Sistema sanitari públic de Catalunya.
El model sanitari català veu de fonts de la Mancomunitat de Catalunya, dels
episodis històrics de la República, d'una societat civil molt compromesa i activa
i de la legislació vigent del 1.990, la LOSC, Llei ordenació Sanitària de
Catalunya i de lleis bàsiques posteriors com la Llei de Salut Pública (2.009) o la
Llei del'ICS(Institut Català de la Salut, 2007).
-

Continuar amb la planificació de salut i sanitària. Pla de Salut i Mapa
sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya. Plans Directors i
Estratègics.

-

Pla d'adaptabilitat a la cronicitat de tot el sistema sanitari amb visió
integrada social i sanitària.

-

Pla Director de Sistema de Salut digital orientat a millorar l'oferta i
reorientar la demanda. Incloure i potenciar els diferents serveis 112 i 061
del Sistema Emergències Mèdiques. Salut digital respon.
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-

Consolidar, adaptar i evolucionar el model sanitari català. L'adaptació a
les expectatives ciutadanes, dels professionals i a la cronicitat i
innovació.

-

Revisar la Governança del sistema incorporant a tots nivells la mirada
dels pacients i familiars, professionals, de les institucions sanitàries i de
la societat civil en els òrgans de proximitat juntament amb els
ajuntaments.

-

Compromís de garantia i avaluació de la qualitat, equitat i eficiència per
part del Departament com a Govern i autoritat. El Servei Català de la
salut garanteix que el Servei Públic disposa de tots els instruments per
un bon servei, amb independència de la titularitat.

-

Incorporar elements relacionals per potenciar l'acció integrada entre
totes les línies sanitàries i amb els serveis socials.

-

Avaluar resultats en salut de les persones, de les comunitats i satisfacció
dels ciutadans i dels professionals.

-

Garanties de temps raonables d'accessibilitat a les prestacions.

-

Transparència i rendiment de comptes com a mètode a tots els àmbits.

-

Model d'orientació comunitària. Enfortir i revisar, en base a necessitats
de les persones i població, l'atenció primària i comunitària (Centres de
salut, Centres de salut mental, atenció al domicili, rehabilitació
comunitària, atenció sanitària als centres residencials, a les Escoles, a
les empreses, ..incorporantels professionals i els perfils adients. Els
Hospitals d'aguts permeables a la comunitat.

-

Liderar les accions de Salut mental comunitària i l'empoderament de la
persona en malaltia mental, en primera persona.

1.4.- Professionals. L'actiu del coneixement i de l'humanisme.
La qualitat, l'equitat i l'eficiència recau en gran mesura en l'alt nivell
decompetència i el compromís dels professionals sanitaris, que fins i tot en
moments o èpoques de crisi exerceixen amb deontologia.
-

Invertir en models organitzatius i de lideratge que entronquin amb els
valors del professionalisme.
Pla 2.019-2.022 de finançament del sistema sanitari públic de Catalunya
que permeti garantir condicions contractuals i models retributives dignes
a tots els professionals. Que permeti valorar les competències, el valor
afegit, la carrera professionals, la capacitat de lideratge i de gestió.
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-

Formació de grau, especialitats i formació contínua que adapti els
coneixements, les habilitats i les actituds als grans canvis
sociodemogràfics, envelliment i societat oberta a la informació i a la
progressiva innovació tecnològica. Adaptacions curriculars que sumi
ciència, tecnologia i humanisme.

-

Participació activa dels professionals sanitaris en tots els nivells de
planificació, macro, meso i micro. Potenciar el lideratge professionals i la
seva capacitat de gestió clínica i de les organitzacions.

-

Acompanyar al sistema sanitari i als professionals a horitzontalitzar les
relacions amb la ciutadania. L'objectiu és clarament empoderar a totes
persones, sanes o amb malalties per ser protagonistes de la seva vida,
del seu procés. Els rols de curació, cura i acompanyament dels
professionals amb les persones, les seves famílies i entorn.

-

Revisar amb el Consell de les professions les necessitats dels diferents
professionals en el mig termini, incorporant Skill Mix Changes, en base a
necessitats individuals i poblacionals i competències professionals.

-

Conciliar la vida professional i personal i familiar de tots els treballadors
del sistema sanitari.

-

Liderar la positiva compatibilitat de l'assistència, la docència i la recerca i
innovació tant a nivell de cada professional, servei i organització.

-

Des de la mirada de la llibertat de les persones a decidir la seva vida i la
mort i l'acompanyament dels professionals, garanties de mort digne i de
decidir la pròpia mort.

1.5.- Recerca i innovació. Garantia de futur i revulsiu de present.
Els sistemes sanitaris de Catalunya són font constant de recerca i innovació,
dins de l'ecosistema català. Els Instituts de Recerca biomèdica i els centres de
Recerca en salut són una de les claus de l'ecosistema de recerca de
Catalunya. Cooperatius amb les universitats i amb les empreses del sector
salut.
-

Pla de potenciació i adaptació de la recerca en salut, biomèdica de
Catalunya a 10 anys, 2.030, que permeti el seu creixement en
excel·lència així com les plataformes i infraestructures de suport.

-

Ambició per situar a Catalunya en unes de les Regions amb fortaleses
en el sector Salut.

-

Reconeixement del BioCat com instrument de governança, aglutinador i
de direcció col·legiada entre la Generalitat, Barcelona i els sectors
empresarials del sector salut.
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-

Vocació de lideratge en recerca i transferència a nivell local, regional i
internacional en totes les àrees del sistema; salut pública, salut global,
clínica i cronicitat.

-

El sector salut com a font de l'economia del coneixement i de serveis de
Catalunya. Sector econòmic que equilibra el territori, genera llocs de
treball, reté i atrau talent i genera un efecte multiplicador i
d'arrossegament de molts sectors productius.

-

La col·laboraciópúblico-privada és inherent al sistema sanitari i el bon
govern, la transparència i el retiment de comptes aporten l'ètica.
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2. L’ESTAT DEL BENESTAR I LA JUSTÍCIA SOCIAL:
CONSOLIDACIÓ DELS DRETS SOCIALS I COMPLETAR EL NOSTRE
SISTEMA DE BENESTAR SOCIAL I REDUIR LES DESIGUALTAT
Coordinació: Nuria Carrera
Participants:
Nuria Carrera
Toni Codina, ex gerent de la Taula del Tercer Sector
Sixte Gargante, professor de Dret del Treball i protecció Social de UPF
Conchita Peña, Degana del Col·legi de Treball Social de Catalunya
Conclusions i propostes per al debat
2.0.- Per un nou estat de benestar amb drets consolidats
A Catalunya hi ha un ampli consens per a la plena restauració de l’estat de
benestar que s’havia iniciat pocs anys enrere. La gran crisi recent ha estat
l’excusa per desmantellar-lo en molts països, fent-lo objectiu preferent en les
polítiques d’austeritat i arribant a culpabilitzar-lo de la crisi mateixa.
Per això les institucions catalanes tenen la responsabilitat de seguir impulsant
polítiques d’inclusió social ambicioses i efectives amb una mirada àmplia i
transversal al sistema de benestar i protecció social. Això és, actuar de manera
ambiciosa i simultània a diversos nivells.
Per construir un país nou menys desigual i cohesionat, que pugui assolir els
índexs d’equitat i benestar envejables que tenen molts països del nostre entorn
europeu, no n’hi haurà prou amb millorar, enfortir i ampliar uns serveis socials i
unes polítiques de benestar que, en cap cas, tindran la capacitat per si soles de
revertir aquestes desigualtats. Tambécaldrà impulsar canvis més profunds
en el mercat de treball, d’una banda, i en alguns dels principals
instruments redistributius com la fiscalitat, la política de rendes o les
polítiques d’habitatge. Alhora caldrà una aposta valenta pel
desenvolupament del sistema de serveis socials, i entendre que tot canvi
passarà per una col·laboració estreta i continuada entre tots els actors
implicats (ciutadania, institucions, empreses, tercer sector, etc.) confluint
en un sistema econòmic i social més sostenible.
A Catalunya es fa evident que ens cal continuar treballant per eradicar la
pobresa i les desigualtats, ja que malauradament la vulneració de drets i
l’exclusió social persisteixen al nostres pobles, barris i ciutats, i com a resultat
d’aquests darrers anys de greu crisi econòmica que hem viscut hi ha milers de
famílies que han quedat atrapades en la pobresa, la precarietat i la
vulnerabilitat social. Es tracta d’un repte que hem d’afrontar de manera
ineludible, perquè els nivells de cohesió social, de prosperitat econòmica i
de qualitat democràtica depenen directament dels nivells de pobresa i de
desigualtat social.
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Per aixecar i acabar de construir aquesta quarta pota de l’Estat del Benestar, el
sistema de benestar social, caldrà un treball molt més col·laboratiu entre
tots els actors: govern, ajuntaments, entitats del tercer sector, sector
empresarial, teixit associatiu i moviments socials. La col·laboració públicprivada, que sempre ha existit en aquest camp haurà d’esdevenir encara més
intensa en els propers anys per poder afrontar amb garanties tot aquest conjunt
de millores i de transformacions del nostre sistema de benestar i atenció social.
A més, és necessari en l’esfera social que l’acció i instruments col·laboratius
siguin un eix. La coproducció amb els altres sistemes farà més eficaç les
accions socials.
El tercer sector i els moviments socials estan cridats a jugar un paper molt
important en la construcció d’aquest objectiu col·lectiu. El compromís ciutadà,
la pressió des de la societat civil i les iniciatives del teixit associatiu són i
hauran de ser un factor fonamental per al progrés dels drets socials en
aquests anys vinents.
Un progrés que haurà de liderar sobretot el món local, perquè les
administracions de proximitat i arrelades al territori són les que coneixen
millor les necessitats de progrés social de la ciutadania i dels diversos
col·lectius que conviuen a cada poble, barri i ciutat. Aquest impuls des del
territori haurà de permetre de desenvolupar molt més la dimensió
comunitària de l’atenció social, i alhora avançar en el treball multidisciplinari
dels serveis socials amb la resta de serveis a les persones: educatius,
d’ocupació, de salut, d’habitatge, etc.
Aquest ecosistema de complicitat i col·laboració s’haurà de donar posant
la vista en una nova forma de economia que potenciï l’economia social i
circular.
2.1.- El futur sistema de serveis socials
Catalunya necessitarà estendre, millorar i completar els serveis socials
perquè assoleixin el grau d’universalitat i de qualitat que ja tenen els
serveis educatius i sanitaris, i perquè contribueixin, així, a atendre totes les
situacions de vulnerabilitat social que existeixen en la nostra societat: pobresa,
exclusió, dependència, discapacitat, soledat...
El nostre sistema de benestar social, que encara està inacabat, té mancances
per poder donar resposta als nous reptes i prioritats que en el camp de l’atenció
social tindrà Catalunya en els propers anys.D’una banda, han aparegut noves
necessitats socials derivades de les altes taxes d’atur i de la precarització de
l’ocupació, de l’arribada massiva d’immigrants extracomunitaris, de
l’envelliment de la població, de la gravíssima crisi de l’habitatge, o de
l’increment desorbitat dels preus de l’energia. I alhora hem comprovat que la
distància entre comunitats culturals, lingüístiques i religioses és més profunda
de la que pensàvem, i que la manca de diàleg, d’interrelació i de respecte a la
diferència continuen essent un llast per aconseguir els nivells de cohesió social
als quals havíem aspirat.
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Per tot això cal abordar almenys vuit aspectes clau per al desenvolupament del
que ha de ser el sistema de serveis socials del futur. Es tracta de factors
estratègics de primer ordre per aconseguir un sistema de serveis socials
adaptat als temps que vivim i capaços de garantir els drets de les persones
amb equitat i qualitat.
2.1.1 Món local i governança.
Els serveis socials SÓN LOCALS; són i es creen al món local, al territori, els
ajuntaments i les entitats d’atenció social que estan arrelades. La seva
capacitat d’adaptació als canvis i de personalitzar respostes són clau i
conviden a mantenir la descentralització en la provisió de serveis.
Els canvis de futur es generen a baix. En la relació interadministrativa, la
Generalitat té la responsabilitat d’identificar, dimensionar i impulsar les
iniciatives locals que s’alineen amb el model desitjant i que puguin servir de
tractor per la resta del sistema.
Per això és extremadament important construir una visió de conjunt sobre el
sistema de serveis socials i la consciència de que cal desenvolupar-se com a
sistema únic. I d’aquí la importància de fomentar lideratges i figures
directives que mantinguin el sector cohesionat i en evolució.
Destacar també la necessitat de desenvolupar taules de diàleg institucional a
banda d’aquelles per a la negociació en la provisió de recursos. Cal formalitzar
diàleg tècnic per compartir i consensuar les formes de construir el sector.
2.1.2.- Perímetre i objecte dels serveis socials
Els serveis socials tenen com a finalitat “assegurar el dret de les persones a
viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de
llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en el marc de
la justícia social i del benestar de les persones”. (art 3. Llei 12/2007)
A la pràctica, històricament serveis socials ha estat un sistema residual que
s’ha fet càrrec de molts tipus de necessitats de persones que altres sistemes
no han pogut assumir. Això ha de canviar. No es pot continuar sent calaix de
sastre, fet que passa per definir quin és el bé a protegir per part del sistema
de serveis socials. Sanitat, salut. Ensenyament, educació/coneixement.
Treball, ocupació. I Servei socials?
Com apuntaven els treballadors i educadors socials als seus respectius
dictàmens sobre serveis socials bàsics, existeixen uns encàrrecs explícits i uns
encàrrecs implícits. Aquest risc seguirà present si no definim els límits del
sistema.
Pels serveis socials, pren força la idea de que el bé a protegir és la promoció i
gestió de la interacció, entesa com l’autonomia funcional, autodeterminació i els
suports de les relacions primàries (familiars i comunitaris) de les persones. Això
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és condueix necessàriament un model centrat en la persona i de base
comunitària que, sense oblidar l’atenció directa a l’exclusió social, ha
d’incrementar esforços en la promoció i la prevenció.
2.1.3.- Integració vertical
La integració vertical des del punt des del punt de vista tècnic i operatiu.
Optimització, actualització i ordenació lògica de la cartera de serveis.
Actualment la cartera pública de serveis socials té 134 serveis i,
paradoxalment, cap d’atenció comunitària. Està estructurada des d’una visió
organitzativa i no centrada en la persona. No va dirigida al ciutadà i les seves
necessitats. Cal que sigui més simplificada i flexible.
Superar la nomenclatura de serveis bàsics i especialitzats. Anem a un model
de serveis d’atenció primària i serveis d’atenció secundària, dos nivells
amb diferents especialitzacions. Un atenció primària forta i resolutiva que
centra la seva intervenció en la relació d’ajuda i la comunitat i una atenció
secundària que dóna suport a la primària en aquesta tasca. Això requereix de
un flux de comunicació àgil per no estancar el coneixement acumulat en
cadascun dels nivells.
2.1.4.- Integració horitzontal
De la mateixa manera que cal la integració vertical (entre atenció primària i
atenció secundària), és fonamental abordar la integració horitzontal o
intersectorial.
Tenir un objecte clar i definit permet als serveis socials asseure a la taula dels
altres sistemes de benestar sabent quina és la seva aportació de valor. Els
permet interlocutar amb els altres sistemes de tu a tu i que se’ls identifiqui. Els
processos d’integració intersectorial es basen en l’existència, prèvia i clara, de
sectors i en el reconeixement mutu del bé a protegir i del valor afegit de cada
sector.
La integració intersectorial és necessària en la mesura en que existeixen casos
complexos en els que les necessitats corresponents als diferents sectors es
presenten de forma simultània i interrelacionada: serveis integrats, rutes
intersectorials, polítiques transversals.
2.1.5.- Gestió del coneixement, innovació i professionalització
Cal una professionalització del sector enfocada a les activitats que
aporten valor afegit en un model de base comunitària, poblacional, preventiu
com el que es fa esment, en el que cal aplicar noves destreses. La tasca
principal ha de ser la intervenció social i/o socioeducativa. Tots els
processos vinculats a aquesta seran estratègics. I a més, ha d’esdevenir una
pràctica de valor per si mateixa. Les tasques administratives de suport a la
intervenció haurien de ser testimonials. La formació inicial i continuada han
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d’estar enfocades a desenvolupament de coneixement i habilitats per la
intervenció social i per les funcions directives, de gestió de projectes i atenció
directa.
Per altra banda, cal destacar que ell desenvolupament científico-tècnic del
serveis socials és dèbil Hi ha escassos consensos tècnics i no es disposa
d’escenaris científics i d’investigació on generar-los i contrastar-los. Existeixen
pocs espais per generar, compartir i validar coneixement. Davant d’aquesta
situació algunes propostes poden ser:
-

-

Establir una estratègia de gestió de coneixement que permeti el
desenvolupament cientificotècnic de les professions del sector:
instruments, eines, protocols, provadament efectius que afavoreixin
l’efectivitat i l’equitat de les intervencions.
Elaborar i executar un pla de foment de la recerca i la construcció de
coneixement basat en l’evidència en serveis socials
Establir plataformes reals de validació científico-tècnica del
coneixement aplicat.
Promoure i incentivar la innovació mitjançant el sistemes de
contractació.
Permetre un accés ordenat i basat en la capacitació a les funcions
directives i de gestió.

2.1.6.- Avaluació i qualitat
El que no es pot mesurar no es pot avaluar i el que no es pot avaluar no es pot
millorar. Cal instaurar mecanismes d’avaluació de tot el sector en base a un
sistema d’indicadors compartit i que permeti planificar, gestionar, i retre
comptes i ser més transparents. En aquest sentit, urgeix una agència de
qualitat destinada en exclusiva als serveis socials. Sense això no es pot
aspirar a l’equitat i la garantia de drets perquè no hi ha manera de saber els
resultats de les intervencions i, en definitiva, de les polítiques socials.
2.1.7.- Sistemes d’informació
Tot lo exposat anteriorment és possible avui dia amb sistema d’informació
social, comú i compartit, com ja recull la llei de serveis socials. Aquest
sistema ha d’incloure el sector públic i privat (social i mercantil), permetre la
interoperabilitat intersectorial entre nivells d’atenció i interadministratius,
comptar amb una història social compartida i ha d’estar dirigit a millorar la
gestió (creuament de dades de producció i financeres) i la intervenció
(indicadors d’impacte social -outcome-)
2.1.8.- Atenció centrada en la persona
Aquest sistema de serveis socials s’ha de construir sota el paradigma de que la
ciutadania atesa siguin titulars actius de drets de manera que puguin exercici
la seva facultat d’elecció i de control sobre la seva pròpia vida. En
coherència amb aquesta principis, el sector de l’acció social ha avançat els
darrers anys en determinats aspectes: la voluntat de respectar la dignitat, i
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FASCICLE 4

CONGRÉS PARTICIPATIU CATALUNYA I FUTUR

l’autodeterminació de les persones, que s’ha traduït en la conceptualització del
model d’atenció centrada en la persona. L’apoderament de les persones
esdevé aquí un principi bàsic que ha de guiar totes les intervencions socials.
Per tant, un objecte definit, un sistema integrat vertical i horitzontalment,
amb cos cientificotècnic desenvolupat, capaç de llegir-se a sí mateix per
tal de m.-,-´mantenir estàndards de qualitat i equitat necessaris gràcies en
part a uns sistemes d’informació construïts per a tal funció.
2.2.- Sistema de rendes i fiscalitat
Pel que fa a la política de rendes, la recent aprovació de la Renda Garantida
de Ciutadania és un pas en la bona direcció per caminar cap a un sistema
futur de rendes més ambiciós i avançat, garantint un mínim d’ingressos per
a desenvolupar una vida digna i autònoma. Combinant un sistema de rendes
amb una fiscalitat que prioritzi la justícia social i per tant tingui capacitat
redistributiva real.
Un dels problemes actuals més important, i que està sotmès a debat, és la
sostenibilitat del Sistema de Pensions, que afronta dos reptes, la insuficiència
de recursos econòmics, i la complicada distribució de la piràmide poblacional.
Respecte a la insuficiència de recursos econòmics, és clar que tot millorarà
en la mida que hi hagi plena ocupació (5% d’atur, atur estructural), i que a més
a més les cotitzacions siguin més quantioses, però donat que aquest és un
tema que ocupa al conjunt de l’economia i no pas als estudiosos de la
seguretat social, altresmesures poden serreplantejar amb criteris d’eficiència
tot el mapa de prestacions econòmiques o dedicar una part impositiva
addicional al manteniment de les prestacions contributives (impostos
generals de l’Estat).Pel que fa referencia a la distribució demogràfica, sembla
prioritari apostarperpolítiques de suport a la natalitat i les famílies en el
nostre país.
Tots aquests temes en general, i tots els que tenen un repercussió
econòmica pot tenir una resposta satisfactòria si s’implanta la renda
garantida de ciutadania correctament, i s’orienta cap el futur per establir
una renda bàsica garantida.
2.3.- Acollida a noves ciutadanies
Catalunya ha de ser un país d’acollida i amb voluntat de concedir la seva carta
de ciutadania a tots aquelles persones que estiguin disposades a assumir tots
els drets i deures que reculli aquesta carta, sense que això hagi de representar
necessàriament la pèrdua de la seva nacionalitat.
De totes maneres, les persones nouvingudes hauran de saber que arriben a un
país amb lleis pròpies i que hauran de respectar la cultura de país.
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L’acollida de nova ciutadaniacomporta impacte beneficiós i transformador per a
la societat que acull en tant que suma a la seva diversitat i l’enriqueix.
Aquest encontre necessari no pot ser superficial sinó que exigeix canvis
profunds de naturalesa cultural, de transformacions en formes de ser.
Requereix de tots els implicats per fer un nou paradigma.
Cal prevenir la segregació social i l’exclusió mútua entre les famílies i
persones en situació de vulnerabilitat social, independentment de la seva
procedència geogràfica, social i cultural.
2.4.- Drets socials bàsics per garantir:
subministraments de serveis energètics

ocupació,

habitatge,

2.4.1.- Per garantir els drets bàsics s’ha d’afrontar l’ocupació
El deteriorament del mercat de treball ha estat probablement el principal factor
generador de desigualtats. La pèrdua d’ingressos i la manca d’oportunitats
d’ocupació que han acompanyat la crisi econòmica han erosionat un model
predistributiu que ja era molt feble, a causa de la dualitat estructural entre
treballadors estables i precaris, i d’un sistema de prestacions socials molt
modest i massa vinculat a les contribucions de la vida laboral.
Hi una clar procés de precarització de la ciutadania, on els pitjors indicadors de
qualitat de l’ocupació s’han deteriorat envers l’estabilitat laboral i ambient de
treball. Centeners de milers d’assalariats tenen un salari mig mensual que no
els permet desenvolupar una vida decent, segons fixa la Carta Social Europea.
Són treballadors i treballadores pobres, els més afectats essentmenors de 30
anys i les dones. Per tant, cal recuperar una vinculació sostenible amb el
mercat de treball, evitar una extrema temporalitat contractual i una
jornada a temps parcial involuntària a salaris ínfims.
Cal actuar en l’ocupació per limitar la contractació temporal, garantir unes
pràctiques laborals que s’utilitzin com mà d’obra gratuïta, dotar financerament
els serveis públics d’ocupació i establir pla de xoc per a persones
aturades de llarga durada. Respecte a les condicions de treball cal crear un
Salari Mínim Interprofessional que representi el 60% del salari mig
mensual a Catalunya (1.171€), i desplegar la Renta Garantida de Ciutadania.
Alhora afavorir els nous nínxols laborals, eliminar la bretxa salarial entre
homes i dones, garantir la formació́ laboral per facilitar la adaptació́
laboral, reconeixement dels treballs domèstics i de cures amb drets
laborals. Combinar la ocupació amb la garantia de cobertura social de les
persones que hagin esgotat les prestacions per desocupació i facilitar un
treball digne a les persones amb diversitat funcional. Per últim, cal encarar
la ocupació establint mecanismes per dissenyar unprojecte de vida activa
autogestionat, que combini fases de formació, activitat i oci al llarg de la vida,
valorant les activitats no remunerades i que es puguin incloure en la història de
la vida laboral.
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2.4.2.- Per garantir els drets bàsics s’ha d’afrontar habitatge
Pel que fa a l’habitatge, encara ens queda un llarg camí per recórrer per
disposar d’una legislació que garanteixi de forma efectiva el dret a
l’habitatge, i per disposar d’un parc d’habitatge de lloguer social suficient
per donar resposta a les enormes necessitats existents en aquest àmbit.
Algunes de les línies d’actuació més importants serien:
-

Polítiques de sòl vinculades a la provisió d’habitatge assequible.

-

Polítiques de parcs públics/socials de lloguer.





-

Polítiques de suport a les llars, especialment les llogateres.






-

Convertir habitatge ja construït (especialment d’entitats
financeres) en parc de lloguer social, gestionat pel sector públic o
per organitzacions sense ànim de lucre.
Promoure habitatge de lloguer social concentrant la part més
important dels pressupostos públics per fer-los viables
financerament i establint acords preceptius amb entitats
financeres per assegurar-ne el finançament.
Establir acords amb organitzacions sense ànim de lucre per la
gestió dels parcs públics/socials de lloguer, dotant-los de la
màxima proximitat i coneixement de les realitats dels usuaris.

Situar la despesa pública en protecció social als nivells mitjans del
països europeus del nostre entorn.
Promoure les figures de l’habitatge protegit, probablement sota
les fórmules d’accés diferit o de compra fraccionada en el temps o
del lloguer amb opció de compra.
Ampliar fent extensius els ajuts al lloguer (Lloguer Just) a totes les
llars llogateres en situació de sobre cost de l’habitatge i risc
d’exclusió social.
Mantenir els ajuts d’emergència per a llars en risc immediat de
pèrdua de l’habitatge (de compra o de lloguer).
Establir acords amb entitats socials per a la gestió dels ajuts i el
millor coneixement de la realitat de dificultats de les llars.

Polítiques específiques de lluita contra l’exclusió social.





Actuar de forma decidida contra l’exclusió social residencial,
incloent dins dels paràmetres d’admissióen els parcs públics a les
persones i llars en situació irregular o amb ingressos per sota dels
llindars avui exigits.
Reforçar el suport a les entitats socials que fan l’acollida,
l’acompanyament i donen suport a aquestes persones i llars,
definint el rol complementari al de les administracions públiques.
Dedicar part de la despesa pública a cobrir els dèficits que
generen els parcs públics i socials, no només per a la cobertura
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-





Abordar amb valentia el disseny i implementació de control de
preus del mercat lliure –especialment en el mercat del lloguer.
Reconsiderar i revocar els darrers canvis introduïts l’any 2013 en
la Llei d’Arrendaments Urbans, introduint prescripcions
específiques de protecció dels llogaters que equilibri d’alguna
manera els drets i deures de les dues parts.
Abordar d’una vegada per totes la modificació de la legislació
espanyola en matèria de sobreendeutament de les famílies

Altres polítiques contra l’abús:



-

del diferencial entre costos i cobraments de rendes, sinó també
per la despesa en acompanyament social als usuaris.
Dedicar part de la despesa pública en donar recolzament financer
a les entitats sense ànim de lucre que han de col·laborar amb
l’administració pública en la producció i en la gestió immobiliària i
social dels habitatges socials.
Entendre que qualsevol sistema d’ingressos mínims garantits per
a la població ha de ser compatible amb els ajuts públics per al
pagament de l’habitatge

Polítiques de contenció de preus i de protecció dels consumidors.


-
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Detectar i mobilitzar habitatges buits, almenys en municipis
d’acreditada demanda, per complir la seva funció social i evitar la
seva ocupació il·legal.
Implementar canvis en la fiscalitat que assenyalin cap a les
rendes immobiliàries i l’Impost de Societats, i no tant al seu tipus
nominal sinó atenent a com s’arriba a un tipus efectiu molt
distanciat del nominal:

Per garantir els drets bàsics s’ha d’afrontar subministraments de serveis
energètics

El serveis energètics són els serveis públics bàsics d’aigua, gas i electricitat. En
circumstàncies de fragilitat de les persones ha d’haver-hi una resposta ferma
de les institucions catalanes per a poder garantir l’accés gratuït als
subministraments d’energia i el seu ús corrent durant el temps necessari.
2.5.- Per concloure
Des de l’àmbit legislatiu i de govern, en un context espanyol i europeu en què
l’estat social ha estat progressivament debilitat i erosionat, Catalunya haurà de
revertir aquesta tendència per tal d’enfortir els drets socials com a drets
fonamentals. Tant des del vessant legislatiu i en els nous marcs
constitucionals que es configurin; com des del vessant polític, a fi que aquests
drets socials adquireixin el mateix grau d’efectivitat, de protecció i de garantia
que tenen altres drets fonamentals; com des del vessant popular i ciutadà,
perquè siguin percebuts i reclamats com a noves conquestes socials
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necessàries i irrenunciables; i com des del vessant pressupostari, evidentment,
perquè tot això només esdevindrà possible si una nova configuració política ens
permet disposar dels recursos econòmics suficients per poder-ho pagar.
Totes a aquesta estratègia porta a establir -i consolidar més enllà dels actualsquatre pactes d’importància rellevant: Pacte social de gènere, pensar i
entendre la ciutadania des d’una perspectiva de gènere que tingui com a base
la coresponsabilitat institucional; Pacte social per la gent gran, que afronti
amb contundència els reptes i les noves necessitats que preveu la futura
radiografia demogràfica del país; Pacte per la infància, que superi el pacte
actual i faci realitat de forma definitiva la garantia i la protecció dels drets dels
infants amb totes les seves conseqüències; Pacte per la inclusió, a on es
reconegui i es promocioni el valor de la diferència i la diversitat (física,
intel·lectual, cultural, religiosa, etc.) com una riquesa inherent al progrés i com
element necessari per enfortir la Catalunya que volem.
Avançar en aquest camí serà un dels elements que podrà contribuir més
fortament a ampliar la força dels moviments socials transformadors en aquests
anys vinents, i a aconseguir que aquests avenços siguin sentits i
reconeguts per la ciutadania com una oportunitat històrica per millorar el
benestar de les generacions futures, en el marc d’una societat més justa i
igualitària. Uns avenços que, alhora, seran la base i la condició necessària per
assolir índexs més alts de cohesió social, de prosperitat econòmica i de qualitat
democràtica.
Haurà de implementar-se més inversió social per a la lluita de les desigualtats.
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3. CULTURA:
UN NOU MODEL DE POLÍTICA CULTURAL
Coordinació: Esteve León
Ponents:
Esteve León. Assessor Direcció General Museu Marítim de Barcelona
Ferran Mascarell. Delegat del govern a Madrid de la Generalitat de Catalunya;
ex-conseller de cultura, ex-regidor de cultura de l’Ajuntament de Barcelona, exdelegat de l’SGAE Catalunya.
Vinyet Panyella. Directora dels Museus de Sitges.
Gemma Sendra. Vice-presidenta del Consell de les Arts. Directora de la
Fundació Catalunya Cultura.
Participants:
Lluïs Bonet. Professor titular d’Economia Aplicada de la UB. Director dels
estudis de post-grau en gestió cultural de la UB.
Xavier Cubeles. Professor d’Economia del sector audiovisual de la UPF.
Director d’EURECAT.
Pep Fornés. Director del Museu Etnològic de Barcelona.
Mercè Gisbert. Membre del Consell de les Arts. Doctora en Ciències de
l’Educació de la URV.
Joan Ramon Gordo. Director de publicació. Ens de l’Associacionisme cultural
català.
Pere Izquierdo. Museòleg. Coordinador dels museus de Sitges.
Antoni Laporte. Director de l’Institut Català del Patrimoni. Director d’Artimetria.
Eduard Miralles. President de la Fundació Interarts. Assessor Diputat de
Cultura Diputació de Barcelona.
Lluís Noguera. Director del Cosmocaixa.
Jordi Pardo. Director de la Fundació Pau Casals. Consultor internacional en
programes i organitzacions culturals.
Núria Sempere. Directora de l’ESMUC.
Conclusions i propostes per al debat:
A llarg de la segona meitat del segle XX, es van desplegar bàsicament dos
models de política cultural. El de matriu francesa, que definia el perímetre del
servei públic cultural i desplegava una organització completa per a la seva
prestació; el de matriu anglosaxona que considerava que la única funció de
l’estat era aportar una part del finançament de les institucions culturals a través
d’una organització intermediària, el Consell de les Arts. Catalunya, en la
construcció de la nova Generalitat, va optar pel model francès just en el
moment en que els dos models referencials ja evidenciaven símptomes de crisi
i esgotament. Algunes opcions més avançades proposaven una hibridació dels
dos models. El model més significatiu per a Catalunya va ser la proposta del
Quebec a principis dels noranta. I se’n van adoptar alguna de les seves
estructures: l’Institut Català de les Empreses Culturals o el Consell Nacional de
la Cultura i de les Arts, o dels seus mecanismes: contractes-programa als grans
equipaments, sense dissenyar, però un sistema cultural complet i coherent. Es
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proposa, en bona part, una nova reflexió que qüestioni radicalment la situació
actual sense cap pressupòsit evident. Pel cap baix, cal dirimir les següents
qüestions:
-

-

una definició perimetral de l’objecte de l’acció cultural: patrimoni i arts a
banda tenen dimensió cultural, per exemple, el paisatge, l’artesania, la
moda, etc... I per descomptat, les noves formes de creació de continguts
digitals.
un repartiment explícit de funcions entre el públic i el privat, discriminant
el món empresarial i el no lucratiu. Aplicació del criteri de la
subsidiarietat funcional.
l’ordenació sistemàtica del sector públic cultural: dimensió de
l’organització, els serveis i els programes.
un repartiment de funcions entre les administracions local i nacional i, en
el seu cas, les institucions de referència. Aplicació del criteri de la
subsidiarietat territorial.
la morfologia i el paper dels grans equipaments culturals de referència.
Definició de l’abast del servei públic, l’anàlisi de les organitzacions i dels
recursos necessaris, el sistema de governança.
uns nous criteris de finançament públic i privat: el com i el quantum.
un marc jurídic específic que fa les definicions bàsiques i regula amb
flexibilitat
els sistemes de participació de la societat en la gestió de la cultura
uns mecanismes explícits de planificació i avaluació

3.1.- Pacte institucional i cívic per la cultura
Aquest debat encara resta pendent al país, després del fracàs dels dos intents
d’Acord Nacional per a la Cultura en el marc de la comissió de cultura del
Parlament. El pacte ha de ser el mecanisme que expliciti el nou model i un
programa marc per als propers anys treballat i acordat per, com a mínim:
-

la comissió de cultura del Parlament
el govern de la Generalitat
les organitzacions municipalistes
les associacions professionals, empresarials i de treballadors de la
cultura
les principals institucions culturals del país

3.2.- Bon govern i participació cultural
-

Compromís d’una major professionalització de les administracions
públiques. Definir i precisar explícitament quins càrrecs són de
designació política i quines són les condicions mínimes que han de
complir (formació, trajectòries, etc...).

-

Unificar en un sol procediment de selecció de les direccions dels
equipaments culturals de referència. En l’actualitat cada administració
aplica de forma variable criteris diferents que creen un cert estat de
confusió.
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-

L’extensió del codi de responsabilitat social corporativa a totes les
institucions i serveis culturals que atenen directament a la ciutadania

-

Revisió dels nivells administratius de les professions públiques de la
cultura per tal de garantir que totes les administracions remunerin de la
mateixa manera les mateixes funcions.

-

Establiment de criteris homologats sobre els mecanismes i condicions de
la participació dels usuaris i associacions objectivament implicades en
les institucions i serveis culturals.

3.3.- El Consell de les Arts
-

Cal replantejar de nou la configuració i les funcions del Consell de les
Arts. La qüestió principal és la següent: es tracta d’un consell assessor o
és una institució independent amb unes funcions precises i amb
protocols determinats?. És necessària una reforma legal però
prèviament s’ha de construir un acord polític i social.

-

Totes les organitzacions consultives actuals (Junta de Museus, Institució
de les Lletres catalanes, Consell Social de la Cultura, Consells
d’Administració de les grans institucions culturals haurien d’estar
connectats, interrelacionats, per tal d’enfortir la participació cívica.

-

És una qüestió clau. Els consells de les arts només tenen sentit si
administren fons públics més enllà de l’elaboració d’informes o
l’atorgament de premis. Els seus fons s’han d’adreçar prioritàriament al
finançament dels/de les professionals de les arts.

3.4.- Els equipaments culturals de referència
Aquestes institucions culturals, que alguns han anomenat fars o noves
catedrals, són determinants no només en la creació d’una oferta cultural de
qualitat sinó que projecten la seva influència sobre tota la societat, sobre el
conjunt del sistema cultural i connecten la cultura catalana amb el món global.
Un altre dels problemes que es perceben actualment en la cultura catalana a la
realitat i funcionament dels “grans” equipaments culturals, alguns anomenats
nacionals i altres no, però que en qualsevol –amb declaració o sense- són els
equipaments culturals de referència que disposem. Afirmem de forma
categòrica que ja disposem de tots els que calen, tot i que no amb les
condicions adequades.
L’impacte de la retallada de recursos sobre ells ha estat severa i, en molts
casos, ha condicionat de forma clara la seva capacitat operativa. Parlem de
que estem finançant infraestructures a les que no se’ls treu el rendiment
possible i que el seu paper a la societat es veu molt disminuït.
Més enllà de contractes-programa, de sistemes de bon govern o de la selecció
de les seves direccions, cal:
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testejar l’estat de les seves infraestructures i recursos i establir el pla
d’inversió necessària
determinar i quantificar quina són les seves funcions de servei públic;
aquesta seria la xifra bàsica per determinar el finançament públic que els
hi correspon; la resta d’activitats dependria de la seva pròpia capacitat
de generar recursos
revisar la seva organització i sistema de govern per a garantir la
participació de la societat i la independència de les seves decisions
elaborar i explicitar un programa d’actuació a mig termini acordat
mitjançat conveni amb les administracions de referència

3.5.- Estructuració dels ensenyaments artístics
Aquesta és una qüestió recurrent com a mínim, de forma explícita, al llarg dels
darrers anys. La situació catalana, tot i que és lleugerament millor a
l’espanyola, està clarament endarrerida sobre els estàndards europeus que
volem i necessitem assolir (el 5% de la població cada any; i el 10% respecte
la població menor de 16 anys). El sistema de formació artística del país és
com a mínim confús: escoles municipals d’iniciació, escoles professionals amb
diverses adscripcions, algunes ofertes de formació professional, escoles
privades reconegudes amb diversos nivells formatius, ensenyaments superiors
reconeguts al Pla Bolonya que depenen de diverses administracions.
Cal adoptar un pla de treball i un programa amb la finalitat no només
d’incrementar recursos i resultats sinó també i sobretot un sistema integrat de
gestió. En aquest sentit, és imprescindible el desplegament de l’Institut Superior
de les i el Consell Superior dels Ensenyaments Artístics Arts previstos ala
articles 66 i 67 de la LEC.
3.6.- Marc normatiu de la cultura
En termes generals, el marc jurídic de la cultura catalana respon a iniciatives i
moments diferents. Molt sovint, les previsions legals no només s’incompleixen
sinó que probablement no es poden complir. Caldria evitar aquestes situacions.
El Pla d’Equipaments (PECCat) o la Llei del Cinema en són exemples.
Un criteri bàsic és només regular el que sigui imprescindible i no confondre
plans d’actuació o programes amb normatives.
És convenient també revisar el marc normatiu del sector no lucratiu –
associacions i fundacions- per afavorir i simplificar el seu funcionament.
Una de les qüestions fonamentals és la contradicció entre la distribució
competencial formal –derivada de l’actual Constitució i de l’Estatut i, en menor
mesura, de les Lleis locals catalanes i espanyoles- i la distribució real de la
despesa. Si el repartiment de les competències culturals entre la Generalitat i el
món local és d’un 70/30, el finançament és exactament el contrari 30/70.

23

FASCICLE 4

CONGRÉS PARTICIPATIU CATALUNYA I FUTUR

En aquells àmbits en que actualment Catalunya no tingui la competència o no
la tingui plenament –propietat intel·lectual, fiscalitat, condicions laborals...caldrà arribar fins al límit de les nostres capacitats, formular demandes precises
a qui correspongui i remetre’s als marcs internacionals comparats.
3.7.- Marc financer
Un recent estudi (publicat al novembre de 2016) del Grup Verd del Parlament
Europeu sobre l’evolució de la despesa cultural durant la crisi de 2007-2014 a
15 països de la Unió Europea agrupats en quatre àmbits geogràfics, ens ofereix
les següents conclusions:
-

La despesa cultural pública s’ha reduït una mitjana d’1,97%
S’ha incrementat de forma considerable el gap entre els països nòrdics i
centreeuropeus i els del sud i est d’Europa, Catalunya inclosa
El pes dels governs centrals ha disminuït en relació a les administracions
territorials, regionals i locals
La despesa de la UE en cultura equival al 0,73% del seu pressupost, és
a dir 1,73 euros per ciutadà europeu i any.

En el cas de Catalunya, la situació ha estat agreujada perquè, en el moment de
la irrupció de la crisi, estava encara en procés de situar la despesa pública a un
nivell equiparable al dels països capdavanters de la UE. L’impacte ha estat molt
important: el govern ha reduït la seva despesa en uns 100 milions d’euros i
moltes administracions locals han congelat o baixat els seus fons culturals.
Aquesta és una realitat que cal reconèixer explícitament, tot i que les
justificacions poden ser diverses.
Des de fa temps hi ha un debat sobre quin és el nivell de suficiència de la
despesa cultural pública. S’ha reiterat la idea del 2% del pressupost, xifra que
va aparèixer per primera vegada al Llibre Blanc de la Cultura a Catalunya l’any
1999. Sembla però que caldria fer alguns càlculs més afinats per programes i
serveis i, si de cas, establir una forquilla raonable d’euros per habitant i any.
De forma esquemàtica, el càlcul econòmic ha de contemplar la suficiència de
les dotacions següents:
-

-

els serveis públics culturals bàsics (biblioteques, arxius, centres cívics...)
els equipaments culturals de referència (nacionals, territorials i xarxes),
per a garantir una raonable proporció entre el cost del seu manteniment i
el desplegament d’activitats i serveis.
la dotació raonable de recursos per al foment de les associacions i
fundacions que presten serveis i organitzen activitats d’interès públic.
els fons –amb fórmules i mecanismes diversos: risc, préstecs, retorns...de suport a les iniciatives culturals privades lucratives, respecte a les
quals convindria substituir el concepte de subvenció per el de
concertació.
el cost del manteniment del programes i accions de l’administració
executiva
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l’anualitat del Pla d’inversions Culturals que s’hauria de formular per
períodes raonables (entre 5 i 10 anys) i planificacions certes

Pel que fa referència al govern, un càlcul aproximat de totes aquestes
magnituds ens indica que seria raonable situar-se en una forquilla entre 60 i 65
euros per habitant i any. O el que és el mateix una dotació entre 450 i 487,5
milions d’euros. És, ara per ara, un objectiu difícil però que, per difícil que sigui
d’assolir, no s’ha d’obviar. Aquesta magnitud situaria a Catalunya en la franja
baixa dels països culturalment avançats d’Europa i s’acostaria a l’1,5% del
pressupost de la Generalitat.
En relació amb el mon local existeix una antiga convenció entre el experts que
treballaven pel Consell d’Europa, de que era raonable prescriure que els
ajuntaments havien de destinar un 7% del seu pressupost a la cultura. És un
xifra que pocs ajuntaments catalans compleixen, començant per Barcelona que
no arriba al 6%. La darrera xifra coneguda sobre la despesa mitjana dels
ajuntaments francesos els situa una mica per sobre, el 8%. El cas de les
diputacions a Catalunya és peculiar perquè els seus programes i serveis
culturals –darrera el tòpic de la cooperació local- són molt diferents. I totes elles
han reduït la seva despesa els darrers anys, algunes de forma notable. Cal una
anàlisi més detallada però seria raonable prescriure que la seva despesa
cultural s’hauria de situar sobre el 10% del seu pressupost.
3.8.- Acció cultural internacional
L’Institut Ramon Llull actualment compleix, pel cap baix, tres funcions
principals: coordinar les activitats culturals del govern de la Generalitat a
l’exterior, ajudar a la internacionalització de l’oferta i les organitzacions culturals
catalanes i promoure un mecanisme ordenat de cooperació de tots els territoris
de llengua catalana, és a dir els Països Catalans.
En un futur, que esperem proper, pràcticament la única estructura estatal que
no disposem és d’una direcció d’acció cultural exterior amb una estratègia
d’establiment i representació en les organitzacions culturals internacionals clau.
No és cert, però, que no es faci res: el propi Llull n’és un embrió, certes
actuacions d’ACC10, la participació de l’ICEC a programes de la UE, algunes
accions puntuals de cultura popular... ja en formarien part actualment d’aquesta
acció governamental.
El que cal és l’establiment d’una estratègia i un pla global d’actuació que integri
les actuals línies disperses de treball i que vetlli per la capacitat
d’internacionalització de les creacions, les produccions i els agents culturals
catalans.
3.9.- Llengua i societat
Els darrers anys el Consorci per a la Normalització Lingüística –que és amb
molta diferència la part més important de la política lingüística- ha estat objecte
d’una reforma substancial.
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És evident que la seva funció directament formadora s’ha de mantenir
especialment en les situacions d’acollida i darreres migracions. Tanmateix, s’ha
d’orientar principalment a ajudar a l’increment de la presència i l’ús del català
en l’entorn social i comunitari, vinculant-se a qualsevol organització territorial o
sectorial que pugui amplificar la seva incidència i impacte. No és una tasca
senzilla, però per altra banda els equips que disposa el CPNL a tot el territori és
un actiu importantíssim.
3.10.- Nou pacte: Educació i cultura
Malgrat la retòrica de la importància de l’educació per a assolir un nivell
raonable no només d’acumulació educativa sinó també cultural, els vincles
entre les dues polítiques i les seves organitzacions és limitat. Les institucions
culturals consideren les escoles i l’alumnat com un contingent de públic
específic i les escoles consideren les institucions un recurs educatiu, curricular.
Existeixen algunes experiències singulars de vinculació intensiva –projectes
creatius, residències- especialment a la ciutat de Barcelona. Aquestes
singularitats han d’anar convertint-se en la norma.
Caldrà també que l’educació obligatòria integri de forma directa l’aprenentatge
bàsic dels llenguatges de la creació –audiovisual, digital, literària, escènica o
musical- com una eina de comprensió global del món contemporani.
3.11.- Patrimoni i societat
El setembre del 2017 la Generalitat va aprovar el nou Pla de Museus que
incorpora una perspectiva fins l’any 2030. És un pla que compta amb molt de
consens professional i previsions detallades de la planificació de recursos
necessaris. Cal vetllar pel seu acompliment.
Són aspectes claus per a l’establiment d’una nova política de patrimoni:
-

revisió del marc legal, precisant –entre d’altres coses- les funcions dels
museus nacionals i de capçalera
revisió del mapa i la xarxa d’arxius
reversió de la taxa turística en el desenvolupament dels recursos
culturals territorials
refer i impulsar el pla, el mapa i la recerca en el camp de l’arqueologia i
la paleontologia
aplicació completa i transparent de l’1% cultural de les inversions (uns
10 milions d’euros)
incorporació d’edificis històrics, comerços, instal·lacions industrials i
altres elements arquitectònics significatius per a la memòria de la
societat, als sistemes de protecció ja previstos
garantir el paper principal de la cultura en la promoció turística
fer efectiva l’orientació social del patrimoni

3.12.- Diversitat cultural
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El darrers 18 anys la societat catalana ha canviat radicalment la seva
composició. L’any 2000 a Catalunya la població estrangera registrada era de
poc més de 180.000 persones (2,9% del total de la població); l’any 2018
s’acosta a 1.080.000 (el 14,2%). L’impacte d’aquest canvi no ha estat prou
avaluat. Tampoc en el sector cultural. Bona part d’aquest nous catalans tenen
identitats, llengües, cultures i imaginaris diversos. Ni la producció i difusió
artística, ni el patrimoni no tenen prou en compte aquesta realitat. Sense
oblidar que l’objectiu final és sempre la integració a partir de la interacció, hom
proposa la creació d’un Consell de la Diversitat Cultural.
3.13.- Turisme i cultura
No hi ha cap mena de dubte que Catalunya és una destinació turística de
primer nivell. Les dades de l’Organització Mundial de Turisme ho diuen amb
contundència: Catalunya se situaria entre la posició 15-17 i Barcelona seria la
ciutat 10 o 11 a nivell mundial. Ara bé, aquesta situació de privilegi no està sent
aprofitada per a la millora i projecció de la cultura del país i de les seves
institucions. Ans al contrari, en molts casos s’està produint una banalització i
degradació del propi patrimoni cultural.
L’avidesa en l’obtenció del màxim benefici a curt termini sense tenir la cura
adequada dels recursos no permet tampoc atraure visitants i visites amb
demandes i necessitats culturals més sofisticades. La cultura, els recursos
culturals, ha de formar part d’un model turístic equilibrat i durador que ajudi al
desenvolupament de ciutats i territoris.
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4. COMUNICACIÓ:
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ QUE NECESSITEM A CATALUNYA
Coordinació: Pere Oriol Costa.
Participants:
Salvador Alsius. Professor de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra.
Membre del CAC.
Elvira Altés. Professora de Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Mònica Beneyto. Periodista. Ajuntament de Barcelona.
Sion Biurrum. Periodista. TV3.
Neus Bonet. Periodista. Catalunya Ràdio. Degana del Col·legi de Periodistes
de Catalunya.
Josep Maria Casasús. Professor Emèrit de Periodisme de la Universitat
Pompeu Fabra.
Xavier Capdevila. Professor de Periodisme de la Universitat Rovira i Virgili.
Lluís Costa. Professor de Periodisme de la Universitat de Girona.
Pere Oriol Costa. Professor Emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Xavier Cubeles. Professor d’Economia del Sector Audiovisual. Universitat
Pompeu Fabra.
Francesc Escribano. Director de Minoria Absoluta. Professor de Comunicació
Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Narcís Genís. Periodista.
Jordi Grau. Periodista. El Punt Avui.
Jaume Guillamet. Professor de Periodisme de la Universitat Pompeu Fabra.
Âlex Gutierrez. Periodista. Ara.
Jaume Marfany. Filòleg i Comunicador.
Enric Marín. Professor de Comunicació de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
Jordi Mercader. Periodista.
Martí Petit. Periodista. Investigador del CAC.
Albert Pérez Novell. Expert en Comunicació. CEO de Globalvox.
Joan Puig Cordon. Director de la publicació digital La República.
Jaume Pujol Galceran. Periodista. El Periódico.
Xavier Sabaté. Periodista.
Ivan Serrano. Politòleg. Professor de la Universitat Pompeu Fabra.
Anna Salvans. Periodista.
Joan Manuel Tresserras. Professor de Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Joan Ventura. Periodista. President de la Junta de Girona del Col·legi de
Periodistes.
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Conclusions i propostes per al debat
En una societat que es marca com objectiu el benestar dels que la formen, els
mitjans de comunicació han de ser instruments de cohesió social mitjançant
una oferta global de continguts plurals i de qualitat que refermin el sentiment de
pertinença i fomentin la participació social de la ciutadania ben informada.
Els mitjans de comunicació, la seva naturalesa i les seves funcions sempre han
estat objecte de debats i controvèrsies però mai com ara ha estat tan necessari
trobar noves fórmules que sostreguin els mitjans dels poders oligàrquics i els
posin al servei de la majoria de ciutadans i ciutadanes si volem incrementar la
qualitat de la nostra democràcia.
Per poder fer un bon diagnòstic sobre el paper que està exercint la comunicació
a Catalunya, i també a nivell global, en l’actual conjuntura cal posar l’accent en
l’impacte que ha tingut en la seva transformació el ràpid desenvolupament de
les tecnologies de la informació i la comunicació i la desregulació dels mercats
imposada agressivament pels governs neoliberals. Aquesta desregulació, les
seves conseqüències en l’àmbit laboral, ha debilitat el paper dels periodistes en
el sí dels mitjans i han posat greus traves a la seva feina d’explicar el dia a dia
amb llibertat i transparència.
La digitalització ha estat la base del creixement impactant de la ràdio, la
televisió i la telefonia. El territori ocupat pels nous mitjans en l’espai d’Internet
ha capgirat la visió que teníem a la premsa i han aparegut milions de nous
emissors gràcies a la interacció que caracteritza les xarxes socials .
La desregulació neoliberal també ha trasbalsat els sistemes informatius en la
majoria de països. Les funcions tradicionals de formar i informar que
tradicionalment s’assignaven als mitjans de comunicació han passat a segon
pla per molts dels seus propietaris. La naturalesa econòmica dels mitjans ha
passat clarament al davant de la informativa i cultural i avui l’objectiu prioritari
dels grans mitjans és guanyar diners i exercir influència política.
La desaparició de lleis antimonopoli ha permès que s’unissin empreses de
mitjans amb les de telecomunicacions, inclosa la telefonia creant corporacions
tan grans que els permet fins i tot enfrontar-se amb èxit amb el poder dels
estats. Dins aquest escenari, el més greu és la concentració vertical que
converteix amb propietaris de diaris i televisions empreses alienes al món de la
comunicació, des de bancs a fabricants d’armes.
Les retallades i la desregulació que ha sofert la professió periodística amb el
conseqüent augment del poder dels empresaris ha disminuït significativament
la influència dels periodistes sobre els continguts. Aquesta situació no és tan
negativa pel que fa a l’exercici de la llibertat d’expressió en els nous mitjans de
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comunicació apareguts a la xarxa en els últims anys, però el seu pes en la
configuració de l’opinió pública és encara limitat.
Adoptada la ideologia neoliberal per la majoria de països occidentals els grans
mitjans s’han convertit en difusors del pensament únic i vigilants de l’ortodòxia.
Treballem dia a dia en la creació de marcs mentals, l’adjudicació d’estereotips i
l’establiment de perfils amb que aconsegueixen influir i motllurar la visió del
món i les opinions dels seus lectors i espectadors. Els seus continguts legitimen
sistemàticament la funció d’organismes amb dirigents no elegits com l’FMI i/o el
Banc Mundial, segueixen mantenint en l’àmbit de la normalitat l’immens espoli
de propietat pública que es va generalitzar a finals del segle passat. Són els
altaveus dels think tanks conservadors i generalment seleccionen i valoren les
notícies de forma selectiva per tal de generar un consens favorable a l’
establishment.
El sistema de mitjans a la Catalunya actual està immers en la panoràmica i els
problemes que hem descrit fins ara. També aquí haurem de donar resposta a
molts dels reptes als quals ens sotmeten el marc polític i legal global i el ràpid
desenvolupament de les TIC posant al davant el sentit democràtic i la qualitat.
Sense ànim de ser exhaustius volem exposar a partir d’ara els suggeriments
que hem elaborat i les conclusions a què hem arribat en el transcurs de les
reunions de treball, els debats públics i les presentacions organitzades per
l’àmbit d’informació i comunicació del Congrés amb l’objectiu de fer un proposta
sobre els mitjans de Comunicació que necessitem a Catalunya.
4.1.- UNA POLÍTICA DE COMUNICACIÓ PRÒPIA PER CATALUNYA
Cal assolir la sobirania sobre l’espai català de comunicació per garantir
una regulació adequada en matèria de mitjans, cultura i llengua
4.1.1.- Sobirania
-

Catalunya necessita assolir la sobirania sobre el seu espai radioelèctric i per
tant sobre l’audiovisual, Internet i les xarxes socials. Les Telecomunicacions
han de deixar de ser competència exclusiva de l’Estat.

-

Cal que Catalunya tingui els instruments necessaris per aplicar polítiques
digitals, de comunicació pròpies. Proposem la creació d’una Autoritat
Catalana de Comunicació seguint el model de la DECOM britànica, que
integri
serveis
audiovisuals,
comunicacions
electròniques
i
telecomunicacions. La Generalitat ha de participar a la International
Telecomunications Union (ITU) l’organisme internacional executiu en
polítiques d’espectre.
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-

Cal implementar novament la taxa audiovisual anul·lada pel Tribunal
Constitucional. És necessari per potenciar la indústria audiovisual catalana i
la cultura digital.

-

TV3 ha de tenir lliure accés a tots els públics de Balears, València i
Catalunya Nord.

4.1.2.- CCMA
-

TV3, CatRàdio i l’Agència Catalana de Notícies, són pilars essencials del
sistema informatiu català i cal potenciar-les amb un finançament adequat.
Les ajudes públiques a mitjans privats només es concediran quan existeixi
una comprovada responsabilitat ètica. Seran ajudes dirigides a potenciar la
funció informativa i la llengua pròpia.

-

La CCMA és el gran instrument de polítiques audiovisuals i digitals a
Catalunya. Cal una actualització del servei públic a nivell de governança,
finançament i oferta de continguts sota demanda.

4.1.3.- Llengua
-

Cal que Catalunya participi en els àmbits de decisió audiovisual per garantir
una regulació adequada en relació a la llengua catalana: Parlament
Europeu, Comissió Europea, etc.

-

La provisió i visibilitat de continguts audiovisuals en català a Internet ha de
ser un mandat de servei públic. Per aconseguir que la nostra llengua tingui
una presència proporcionada a Internet és necessari que els continguts en
català apareguin com a primeres opcions per als usuaris connectats a
Catalunya en totes les interfícies o plataformes de distribució.

-

Caldran posicions fermes perquè les mides adoptades a Espanya per donar
prominència a la producció europea en base a la doctrina comunitària tingui
en compte el plurilingüisme estatal.

4.1.4.- Acció Internacional
-

Catalunya ha d’incidir a nivell internacional per aconseguir que els
legisladors impulsin un marc legal basat en la combinació de mercat i
regulació mínima necessària a fi que els mitjans de comunicació orientin els
seus treballs com un servei als ciutadans.
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-

Cal que els parlamentaris catalans siguin exigents en l’aplicació de la
Directiva de Serveis de Comunicació Audiovisual (DSCAV) que ha conclòs
la Unió Europea i queobligarà a les plataformes en streaming a europeïtzar,
com està previst els seus catàlegs (30% de serveis i sèries)i a limitar a un
20% en la televisió convencional, el temps dedicat a publicitat en hores
punta. Cal agilitzar la Llei de Transposició a les Corts. També cal accelerar
la Llei de Transposició perquè entrin en vigor les mesures aprovades per la
Directiva a fi de minimitzar els efectes negatius de l’incitació a l’odi, la
violència i la discriminació per motius de raça, sexe, ideologia i procedència,
o qualsevol altre motiu que recull la nova Directiva.

-

Cal lluitar a tots els fronts, també a l’internacional per salvaguardar la
llibertat d’expressió. Catalunya ha de fomentar les lleis anticoncentració tant
dins l’espai català de comunicació com a l’exterior per tal de fomentar el
pluralisme dels mitjans i repartir la força de l’actual oligopoli mundial.

-

Considerem que la Comunicació no és només una mercaderia i per tant cal
que en el sí de la Organització Mundial del Comerç tinguin en compte
l’excepció cultural que fa que els productes culturals i comunicatius tinguin
un tracte específic.

4.1.5.- Regulació de la Xarxa
-

Per preservar els seus valors, la societat ha de perseguir als que volen
dinamitar la convivència mitjançant la xarxa. Cal adoptar mesures
reguladores que poden partir del legislador com la Llei Facebook a
Alemanya, que penalitza fins a 50 milions d’euros la difusió de continguts
il·legals a les xarxes.

4.1.6.-Copyright
-

Des de Catalunya s’impulsarà legislació i directives internacionals per
actualitzar els actuals sistemes de copyright. Cal evitar que els agregadors
de notícies com Google o Youtube competeixin il·legalment en el mercat
audiovisual i de la premsa.

4.2.- L’AUDIOVISUAL A CATALUNYA I INTERNET
Potenciar el sistema audiovisual català en el marc del canvi tecnològic
4.2.1.- TV3 i Catalunya Ràdio
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-

Cal potenciar la indústria audiovisual catalana amb els mitjans públics com
a eix dinamitzador. Cal augmentar en 137 milions d’euros l’aportació de fons
públics a la CCMA els quals s’haurien d’incorporar al pressupost de la
Corporació de manera esglaonada en un període de quatre anys. Amb això
ens aproximaríem als 50€ per persona i any que és la mitjana d’aportació a
les ràdios i televisions públiques en els països de la Unió Europea d’ entre 5
i 10 milions d’habitants. Segons estudis documentats cal dotar a TV3 de 25
milions d’euros anuals perquè pugui competir amb les privades en igualtat
de condicions. El Parlament ho ha de tenir en compte en aprovar el seu
finançament.

-

El finançament de TV3 i Catalunya Ràdio com a mitjans importants
d’informació i comunicació i com a uns dels principals actors en el
desenvolupament de la cultura catalana i com a institucions públiques per
defensar la normalització lingüística, garantirà que aquests mitjans estiguin
en condicions de poder competir amb els grans media audiovisuals. Cal que
el finançament es realitzi mitjançant el contracte programa (actualment
caducat) d’acord amb el mandat aprovat pel Parlament (article 21, llei
11/2007 de la CCMA). El caràcter plurianual del mandat marc i del contracte
programa serveix per deslligar el finançament de la CCMA dels
pressupostos anuals i l’allunya de la instrumentalització política.

-

Cal adaptar els mitjans públics a la diversificació de les plataformes i als
nous hàbits de consum amb:







Integració de redaccions,
Cooperació amb socis privats per promoure la indústria audiovisual i
tecnològica
Cooperar amb altres actors públics: la xarxa, TV de Mallorca i TV de
València
Cal fomentar la interacció amb l’audiència mitjançant Facebook, Twiter,
Youtube, etc.
Cal introduir criteris professionals en detriment dels partits en la govern
de la CCMA
La poca audiència del Canal 3/33 deixa al públic sense una oferta real
de TV en Català en l’àmbit de la cultura i la infància. Considerem
prioritari revertir aquesta situació.

4.2.2.- Producció audiovisual
-

En defensa del desenvolupament cultural propi s’impulsarà l’acció legislativa
per crear un marc efectiu de finançament de la producció audiovisual, teatral
i musical en català
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-

Cal un augment de la producció audiovisual basat en tres eixos: Ajuts de les
administracions públiques, inversió de les televisions (privades i públiques i
coproducció amb altres territoris.

-

Necessitem una oferta de continguts audiovisuals sota demanda, inspirada
en models comBrit Box, un partenariat públic-privat entre la BBC, l’ITV i la
productora AMC. Cal implementar les mesures proposades pel Llibre Blanc
de l’audiovisual per incentivar l’augment de continguts en català per tots els
prestadors que operin a Catalunya. És necessari incrementar els esforços
per internacionalitzar i rendabilitzar les produccions pròpies de la mateixa
manera que han fet amb èxit altres països de la mida de Catalunya.

-

Cinc sisenes parts de la inversió publicitària en l’audiovisual a Catalunya va
a dos grups mediàtics sense cap sintonia en vers la pluriculturalitat i el
plurilingüisme de l’Estat. Cal revertir aquest desequilibri que condiciona
enormement el panorama audiovisual català.

4.2.3.- Operadors privats
-

Cal implementar una política de foment que afavoreixi l’aparició d’operadors
privats de televisió a Catalunya. Fa faltauna entitat multimèdia que inclogui
televisió, que tingui projecció internacional i sigui fruit de la inversió privada.

4.2.4.- Llengua
-

L’audiovisual ha de seguir essent un instrument important de normalització
lingüística.
És necessari fixar-se com a objectiu prioritari aconseguir la presència del
català en les plataformes de TV de pagament. La provisió i visibilitat de
continguts audiovisuals en llengua catalana a Internet ha d’ocupar un lloc
central en les polítiques de comunicació de la Generalitat. Cal augmentar
també l’oferta audiovisual en català que va quedar molt minoritzada amb el
pas a digital i només arriba a un 18,5% de share.

4.2.5.- TV i ràdios locals
-

Cal un nou mapa de demarcacions que respecti la singularitat de cada
territori i cal fomentar les iniciatives en streaming i a la carta.

-

Cal intervenir en el sector de la ràdio per evitar l’actual situació en que més
de cent emissores emeten sense llicència. El Govern ha de regular, donar
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seguretat jurídica i ajudar a finançar les emissores de ràdio del tercer sector
que compleixin els requisits de servei comunitari d’interès general.
4.2.6.- Internet
-

Cal que a Catalunya desenvolupem els instruments necessaris per afrontar
amb solvència l’evolució constant d’Internet i les xarxes. Un dels objectius
ha de ser minimitzar els aspectes negatius i considerar el seu creixement
com una oportunitat i no com una amenaça.

4.3.- EMISSORS I PERIODISTES
Necessitem periodistes crítics i ben formats en el marc d’empreses de
comunicació que assumeixin la seva funció social
4.3.1.- Condicions de treball
-

L’eliminació de la precarietat en l’exercici professional del periodisme s’ha
de fixar com un objectiu prioritari. Cal frenar també la conseqüent
degradació en els procediments de treball (rutines acrítiques, simplificació
en la redacció de notícies, descurança en l’expressió oral i escrita). També
cal crear un bon entorn de treball en les empreses periodístiques per tal que
els criteris professionals reflecteixin el treball periodístic sense que els
criteris empresarials afectin negativament aquest treball.

-

Si volem que a Catalunya es practiqui un bon periodisme és necessari
retornar als professionals una situació laboral digna: cal que rebin una
remuneració justa amb retribucions que superin el salari mínim
interprofessional donat el seu nivell d’estudis i preparació. S’ha de posar fi
als horaris laborals abusius, a la doble escala salarial a les redaccions i a
les ofertes laborals indignes. Només així acabarem amb els climes de por
en massa redaccions.

-

Cal tornar a atorgar les decisions sobre els continguts als periodistes. El seu
paper actualment està disminuït per les retallades i la desregulació. S’ha de
fomentar la creació de Consells de Redacció i atorgar-los una quota
important de decisió sobre la línia editorial.

-

Cal repensar l’actual marc legal perquè avui el treball periodístic és
vulnerable a abusos com fakenews, discursos d’odi o violència. També cal
denunciar polítics i oligarques que utilitzen aquests abusos per dificultar el
treball informatiu i limitar la llibertat d’expressió.
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-

Cal que els periodistes, els que tenen feina i els que en busquen, estiguin
atents i oberts a la innovació accelerada que afecta el seu treball, tant en
l’aspecte tecnològic com amb la manera d’elaborar els continguts per
explicar la realitat a les diferents plataformes.

-

La situació de precarietat també afecta a la qualitat dels espais gràfics de
les publicacions. S’ha de reconsiderar la licitud de retallar un fotograma d’un
vídeo més extens i publicar-lo com una fotografia autònoma. Tampoc és
acceptable que els editors manipulin les fotografies fetes pels
fotoperiodistes.

-

S’ha d’aconseguir que els autònoms tinguin condicions equiparables als
empleats segons les directives de la Federació Internacional de Periodistes.
Cal acabar amb les falsos autònoms, amb les demandes de col·laboració
gratuïta i amb l’explotació dels estudiants en pràctiques. És necessari que el
Departament de Treball practiqui inspeccions específiques a les redaccions
dels mitjans per evitar que la precarietat dels professionals es converteixi,
com passa actualment, en un instrument per dominar en els continguts.

-

Des del Congrés fem una crida a reforçar el sindicalisme i l’associacionisme
de periodistes i a reconèixer i potenciar la tasca que realitza el Col·legi de
Periodistes de Catalunya.

4.3.2.- Gabinets de Comunicació
-

Les Institucions públiques catalanes han de destinar els esforços necessaris
per tal que els seus administrats rebin una informació de qualitat, neutral i
no partidista. Cal que la Generalitat de Catalunya assumeixi i recomani a
totes les administracions catalanes que respectin el Manual de Bones
Pràctiques en la contractació de periodistes per als seus Gabinets. Cal una
clara limitació de funcions perquè el personal polític més enllà de formular
les peticions i supervisar que es compleixi el Pla de Comunicació, eviti tota
ingerència sobre el personal tècnic en comunicar al públic l’activitat
institucional. Només així la comunicació estarà al servei de les persones i
no dels polítics que lideren les institucions.

-

Cal aconseguir que els periodistes dels Gabinets de Comunicació
compleixin amb l’ esmentat Manual de Bones Pràctiques del Col·legi.

4.3.3.- Gènere
-

Cal tenir com a objectiu la paritat de gènere en l’exercici professional del
periodisme. Considerem que en l’àmbit dels mitjans, igual que en tots els
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altres àmbits laborals el treball femení no pot estar menys remunerat que el
masculí. També seran necessàries accions de conscienciació perquè en la
piràmide de comandament dels mitjans el percentatge de dones no
disminueixi a mida que es puja de nivell.
-

És necessari fomentar la perspectiva de gènere dels relats i treballar per la
representació paritària (homes i dones) en els mitjans.

4.3.5.- Mitjans locals
-

Cal que a Catalunya es protegeixin i es potenciïn els mitjans locals i tots els
mitjans de proximitat que sempre han tingut un paper molt important i han
vertebrat una opinió pública ben informada a tot el territori. Cal estructurar
fórmules per potenciar els seus esforços per la supervivència, tant en digital
com em paper.

4.3.6.- Formació
-

Cal demanar a la Generalitat que redueixi el nombre d’estudiants de
comunicació i adapti els graus existents a la demanda i als canvis
tecnològics. Al mateix temps s’ha de compassar el contingut dels estudis de
comunicació amb el desenvolupament tecnològic. Les Facultats públiques
han d’estar dotades econòmicament perquè puguin accedir i renovar a
temps l’instrumental que els permeti fer un ensenyament actualitzat.

-

És necessari que els organismes que agrupen periodistes facin estudis
prospectius sobre com influirà en la qualitat dels mitjans i en el treball
periodístic la progressiva aplicació d’intel·ligència artificial.

4.4.- RECEPTORS I CONTINGUTS
Hem d’aspirar a que la nostra sigui una societat de lectors i espectadors
crítics i ben informats com a resultat del fàcil accés als mitjans i de
continguts de qualitat
4.4.1.- Continguts de qualitat
-

Cal fomentar la pluralitat dels continguts periodístics corregint el paper de
garants i defensors del pensament neoliberal que han adoptat la majoria
dels grans mitjans. Denunciem la creació sistemàtica per part de molts
mitjans de marcs mentals contra el sector públic, contra els immigrants, els
parats, els sense sostre i contra tot intent de retornar els serveis bàsics a la
gestió pública.
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-

Cal potenciar les posicions que demanen als Consells Audiovisuals la
rehabilitació de la “Fairness Doctrine” abolida als Estats Units en el mandat
de Reagan, que obligava a les televisions i ràdios a exposar els diferents
punts de vista sobre temes controvertits. Només així els receptors podran
discernir entre informació i propaganda. Cal potenciar iniciatives i
plataformes d’autoregulació com el Defensor del Públic o els Consells
Professionals amb l’objectiu de fomentar una Deontologiadel compromís
social i de foment dels seus valors.

-

Cal regular l’acció dels fiscals per protegir el periodisme de revelació
(WikiLeaks, Papers de Panamà, etc.) perquè les revelacions vertaderes no
rebin efectes penals.

4.4.2.- Propaganda
-

S’ha de denunciar els mitjans que han aparegut només per fer propaganda
política utilitzant les tècniques i les rutines periodístiques.

-

Els mitjans militants i els professionals que hi treballen només es
mantindran en el marc que exigeix l’ ètica si adverteixen els lectors de la
seva ideologia.

-

L’actual regulació dels espais d’informació electoral ha de ser renovada
perquè sense perdre el principi de proporcionalitat de presència de partits i
coalicions la resta de decisions siguin responsabilitat dels professionals.
Aquesta nova visió ha de ser obligatòria pels mitjans públics i pels privats.

4.4.3.- Publicitat
-

És necessari regular la publicitat hiperpersonalitzada, sigui política o
comercial feta a partir de l’explotació de les Big data per part d’Intel·ligència
Artificial.

-

També cal frenar la penetració publicitària en els mitjans en allò que
hostilitza la lectura i la visió dels continguts per part del públic. Cal seguir
lluitant per conscienciar els legisladors que en els productes periodístics el
lector ha de poder distingir sense dubtes entre informació i publicitat. Convé
frenar la penetració progressiva de la publicitat en els mitjans i la seva
influència sobre els continguts, tant des del punt de vista quantitatiu com
qualitatiu.

4.4.4.- Receptors
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-

Cal actuar contra la concentració de poder i diner en poques persones i
corporacions que s’està produint a Internet i actuar contra les pràctiques
d’obtenir beneficis amb les dades dels usuaris, i també contra la pràctica
d’eludir pagament d’impostos.

-

És important garantir la protecció de menors i altres col·lectius de risc en els
nous entorns tecnològics més propicis a la manipulació, exclusió o
vulneració dels seus drets fonamentals.

-

També volem remarcar la importància del dret a la privacitat i a la protecció
de les dades personals. Hi afegim el dret a l’oblit.

-

Cal lluitar contra els sistemes que filtren continguts per reforçar les creences
i les opinions del receptor. S’han d’actualitzar a fons les implicacions dels
algoritmes que, si dicten el nostre accés a la cultura han de ser auditables
de forma neutral i en benefici dels receptors. Hem de reclamar que els
organismes internacionals que poden intervenir conscienciïn l’opinió pública
i als governs que els algoritmes utilitzats actualment contribueixen greument
a la polarització i a la confrontació dels membres d’una mateixa comunitat.

4.4.5.- Internet
-

És urgent prendre mesures per lluitar contra les notícies falses (fakenews).
Cal minimitzar els aspectes negatius de les xarxes socials, per fer això és
necessària una revisió professional permanent dels comentaris a les webs
informatives que eviti la violència, la discriminació i els comentaris d’odi i el
periodisme groc que actualment es poden difondre amb força impunitat.

-

Cal com a mínim un FactChecker, un verificador de notícies català, que
comprovi les notícies del nostre àmbit comunicatiu i contribueixi a les bones
pràctiques periodístiques a Internet i a una comunitat comunicativa
saludable.

-

S’ha de revisar la pràctica de crear titulars amb l’objectiu prioritari de que
siguin recollits pels agregadors de notícies o per despertar l’interès del
lector a tot preu (clickbait).

4.4.6.- Alfabetització en mitjans
-

L’educació en mitjans ha d’ocupar un espai en els currículums escolars si
de veritat volem una democràcia de qualitat amb espectadors crítics. És
urgent combatre l’actual esquerda digital que discrimina entre ciutadans de
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primera i de segona per raons d’edat, per causes econòmiques o pel lloc de
residència..
4.4.7.- CopyRight
-

Cal crear un marc lergal per protegir els copyright. Estem a favor de
compartir continguts a la xarxa que permeti una difusió més gran de
productes culturals i un augment de vendes. Però estem en contra de que
algú augmenti els seus guanys venent obres copiades.
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ANNEX (1.1)
DEBAT: CONSTRUIM SANITAT
Marina Geli, Toni Iruela
8-nov-2018
BARCELONA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA
Carrer del Carme, 47 Dijous 8 de novembre De 18 a 20,30 h.

DIÀLEG .........
ESTRUCTURAT EN 5 BLOCS I AMB 3 MIRADES:
•
•
•

PROFESSIONAL,
CIUTADANA I
ADMINISTRACIÓ

GARANTIA D’UNIVERSALITAT DE SISTEMA SANITARI PÚBLIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobertura Pública Universal per les persones empadronades
residents a Catalunya.
Model Sistema Nacional de Salut (finançat per impostos)
Assegurament complementari privat (28% població)
Pressupostos finalistes plurianuals
Cartera de prestacions i serveis basada en evidència, resultats, costeficiència (valor).
El NICE
Els copagaments ?
La central de resultats
Integració salut laboral, escolar, esportiva,.....

LA SALUT PÚBLICA COM A PRIORITAT
•
•
•
•
•

Al mateix nivell que la mirada individual (posa en valor els
determinants de salut i contribueix a la desmedicalització).
Activitat física (CAFE), alimentació saludable i promoció salut mental.
ASPCAT (Agència Salut Pública de Catalunya)
CMBD (Conjunt mínim base de dades de salut pública)
Vincles amb salut laboral, àmbit educatiu.

ORGANITZACIÓ DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC DE CATALUNYA
•
•

LOSC, llei ICS i llei salut pública....
Nova llei salut i social ?
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Model sanitari català. ADAPTAR
Pla adaptacio cronicitat sistema sanitari i accions integrada sanitaria i
social.
Compromís de qualitat, equitat i eficiència (sostenibilitat)
Orientació comunitària

PROFESSIONALS. L’ACTIU DEL CONEIXEMENT I DE L’HUMANISME.
•
•
•
•

Garants de qualitat, equitat i eficiencia
Valors del professionalisme. El burn-out.
Revisió perfils i rols professionals
El lideratge...

Triple Aim encunyat per Donald Berwick de l'Institute for Healthcare
Improvement dels EUA, i ara cap al Quadruple aim incorporant satisfacció dels
professionals.
•
•
•
•
•

Pla finançament
Formació
Participació en planificació i potenciar gestió clínica i a les
organitzacions
Conciliació
Horizontalització relacions amb pacients

RECERCA I INNOVACIÓ. GARANTIA DE FUTUR I REVULSIU DE
PRESENT.
•
•
•
•

BIOCAT.
Economia coneixement i serveis. Important arrossegament..
El retorn de la investigació en aquest camp.
La col·laboració públic-privada.

CONCLUSIONS
….. Bases per a construir un consens polític, social i professional amb tots els
actors implicats al sistema sanitari de Catalunya per garantir la qualitat, l’equitat
i la sostenibilitat a llarg termini. Aprofundir en les reformes davant dels grans
canvis sociodemogràfics, la gran revolució digital i tecnològica i les expectatives
dels professionals i els ciutadans. La guia ha de ser la Medicina basada en
l’evidència, en el valor. Incorporació dels criteris de Medicina participativa,
personalitzada, predictiva i preventiva.
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Marina Geli Fàbrega
Metgessa Internista
Coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials UVIC-UCC. Consellera de
Salut (2003-2010)
marina.geli@uvic.cat
Toni Iruela López
Medicina Familiar i Comunitària Atenció Primària Vallcarca-Sant Gervasi
airuela@ebavallcarca.cat
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ANNEX (1.2)
DAFO DEL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA
Marina Geli Fàbrega. Metgessa Internista. Coordinadora del Centre d'Estudis
Sanitaris i Social UVIC-UCC. Consellera de Salut (2003-2010).
16- abril- 2017
FORTALESES
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Cobertura Pública Universal per les persones empadronades
residents a Catalunya. Model Sistema Nacional de Salut.
Finançament majoritari via impostos.
Alta qualificació i implicació dels professionals sanitaris.
Bons
resultats
en
comparació
indicadors
estandarditzats internacionals.
Alta i històrica implicació municipal, de la societat civil organitzada en
la governança i en la gestió participada.
Separació de funcions: Govern (autoritat), Garant (Servei Català de
la Salut a través del contracte)) i Gestió (atenció comunitària molt
sòlida, proveïdors descentralitzada, implicats en els territoris, diversos,
amb autonomia de gestió).
Forta implementació de les TIC al Sistema de Salut que
col·laboren en la continuïtat assistencial i en l'avaluació.
Cultura d'avaluació. Clàusules contractuals. Agència Qualitat i
Avaluació del Sistema Sanitari de Catalunya. Central de Resultats.
Observatori de l'efecte de les desigualtats socials en la salut.
Comparativa resultats en salut Catalunya/OCDE.
Recerca en salut, biomèdica bon nivell. Innovació continua en
processos, en tecnologia.
Sector Salut motor clar de l'economia catalana. Sector serveis
públics i privats, sectors industrials.

DEBILITATS
•
•
•

•

•

Dificultats en alguns subgrups poblacionals a l'accés per la seva
situació administrativa.
Infrafinançament crònic i agreujat per la crisi econòmica que
genera precarietat laboral, falta inversions i actualització
tecnològica.
Professionals qualificats en situacions de precarietat laboral (salaris i
contractes), falta autonomia gestió clínica i en l'organització. Dificultats
en el desenvolupament professional i en les redifinicions competencials
entre professionals.
Empitjorament de l'accessibilitat en diagnòstics i tractament de
simptomatologia o malalties no greus ni urgents i poca adaptació a la
cronicitat. Atenció immediata mal resolta. Desigualtats socials i
malestar emocional que confronten el sistema de salut.
Dificultats de redefinir un model de governança participat amb els
ajuntaments a nivell Catalunya, regions sanitàries, sectors i ABS per
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sumar en la millora sanitària, en la Salut Pública i en la integració
sanitària i social. Models de governança de les institucions públiques
o de participació pública en constant debat.
Rols d'autoritat, assegurament i
provisió desdibuixats.
Contínuum assistencial amb dificultats de definició i circuits poc sòlids.
TIC que poden ser el gran revulsiu per apoderar els ciutadans, els
professionals i organitzacions que necessiten lideratge estratègic.
Molta informació de resultats poc influïen en les assignacions
pressupostàries i en les reformes. Poca compra de resultats en salut,
en qualitat i eficiència i en base territorial.
Dubtes de la continuïtat de la recerca i innovació per ser competitiva,
per falta de finançament garantit.
Sector Salut poc considerat com a estratègic en un model de
desenvolupament econòmic i social sostenible, local i global.

AMENACES
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Qüestionament de la cobertura sanitària pública universal ja des Reial
Decret Estat 2012 i per tractats internacionals i crisi model social
europeu.
Discurs de Sistema Sanitari Públic insostenible, per raons
ideològiques i d'estabilitat pressupostària sense objectivitat de despesa
molt ajustada junt a incapacitat de reformes per cobertures de
prestacions cost-efectives.
Desencís, desmotivació professional en relació a alta pressió
assistencial, poc salari i perspectives de desenvolupament
professional i participació en la gestió clínica i organitzacions.
Ciutadans que demanen millor accessibilitat, participar més en la
presa de decisions i una part que busquen en l'assegurament privat (ja
30%) l'alternativa més que la complementarietat.
Deixar fora de la governança del sistema (Salut Pública, Sistema
Sanitari i Sociosanitari) els ajuntaments i la societat civil sota el pretext
de major control.
Migrar cap un model d'administració pública, com antic INSALUD,
centralitzat, homogeni, rígid, on es perdi la separació de funcions i/o
un model privat assegurament prioritari. Desconfiança en una part
política de la diversitat de provisió i de l'autonomia de gestió que
l'associen a malversació i falta de control.
Estancament de l'estratègia TIC i sense avançar en un model atenció
centrada a la persona amb acció integrada sanitària i social.
No donar valor als instruments de transparència, bon govern i
rendiment de comptes i continuar discurs de desconfiances.
Recerca i innovació no competitives per falta de suport,
recursos i burocratització.
Sense visió de les fortaleses com a sector econòmic per
apriorismes ideològics o falta anàlisi.

OPORTUNITATS
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Blindar la cobertura sanitària pública universal sense interferències de
les legislacions supracatalanes, com a norma de "Bases". Sistema
Nacional de Salut com a model. Pacte 2017- 2030.
Acordar pressupostos plurianuals que permetin acords amb
professionals, inversions, innovació i reposició tecnològica i la discussió
de les prioritats i les reformes. Debatre impostos relacionats finalistes
pel sistema sanitari. Els increments pressupostaris aportaran
memòries de cost-efectivitat. Davant qualsevol reforma del
copagament cal garantir l'equitat especialment de renda.
Pacte amb els professionals a curt i mig termini en relació a
retribucions, desenvolupament professional, rols de cada professió,
tendències de professionals, i participació en la gestió i en les
polítiques.
Garanties a través de circuits d'accessibilitat a recursos,
diagnòstics i tractaments.
Compromís conjunt de governança compartida en Salut Pública,
assistència i integració sanitària i social entre la Generalitat i Ens locals.
Potenciar la participació de la societat civil en les organitzacions i en
els consells deliberatius, també amb els representants dels malalts,
familiars i ciutadans. Reafirmar la descentralització i acordar sectors
conjunts sanitaris i socials adaptats a la salut comunitària, a la salut
social i a la cronicitat. La Salut en les polítiques de gran prioritat amb
especial èmfasi a l'escola, el treball, el barri, el medi ambient.
Reafirmar la separació de funcions (Govern, Garant, Gestió) i
l'autonomia
dels
centres (inclusiu ICS) amb alta participació
professional. Donar continuïtat a la provisió diversa, prioritàriament a la
sense ànim lucre i l'economia social i en relació a les empreses
mercantils (proveïdores sanitàries i no sanitàries) establir codi ètic de
col·laboració públic privada.
Apoderar ciutadà i professionals amb un avenç de l'estratègia TIC.
Virtualitzar i ordenar la demanda per guanyar temps de valor per la
necessària relació, intervenció presencial. Aposta clar per la integració
sanitària i social de base territorial davant la cronicitat, les
intervencions comunitàries, la Salut Mental i Addicions, la minimització
de les desigualtats.
Convertir AQuAs en NICE català, amb autoritat independent, en la
presa de decisions, en l'avaluació i les reformes. Transparència, bon
govern i rendiment de comptes com a compromís del sistema i de
tots els actors. El NICE català podria ser un nou actor de comunicació
en salut que permetés donar solidesa, robustesa als arguments de
polítiques sanitàries.
Clar suport a la Recerca i la Innovació amb seguretat a mig i llarg
termini.
Emetre trianualment informes entorn el sector salut en
l'economia catalana.

Considero important recuperar tots els documents Pacte Nacional de Salut
que varen ser participats per tots actors sector que recollien ja les
recomanacions dels Informes Vilardell.
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ANNEX (1.3)
CATALUNYA I FUTUR: SALUT
Miquel Bruguera. Cercle de Salut
15-març-2018

Punts forts del sistema sanitari català
Universal i gratuït






Ben organitzat, per nivells I territori
Eficaç, segons els indicadors de salut i la longevitat
Eficient, en comparació a països de la UE
Bona acceptació social
Sistema d’informació transparent i accessible

Debilitats




Finançament insuficient, que ha dut a l’obsolescència de mitjans
diagnòstics i a l’envelliment dels equipaments i infraestructures
Més dissenyat per patologies agudes que no pas per una població
envellida i amb molta patologia crònica
Personal sanitari cremat, mal pagat, amb poca autonomia i amb pocs
elements de motivació

Problemes i reptes del sistema sanitari català


En Recursos
o
o
o
o
o
o
o



Obsolescència dels mitjans diagnòstics
Cost de nous fàrmacs i noves tecnologies
Llistes d’espera excessives
Col·lapses a urgències
Poca capacitat per afrontar noves situacions
Població envellida amb patologia complexa
Augment de les patologies cròniques

Corregir disfuncions del sistema
o Deficient relació entre Primària – Hospitals - Centres socio-sanitaris
o Poca autonomia de gestió
o Iatrogènia
47

FASCICLE 4

CONGRÉS PARTICIPATIU CATALUNYA I FUTUR

o Poca participació dels professionals en la gestió dels centres sanitaris


Desmotivació i fatiga del personal
o
o
o
o

Millors retribucions
Més elements d’incentivació
Desenvolupament i promoció professional basada en la meritocràcia
Autonomia dels professionals per organitzar el seu treball

Possible pla d’acció


Selecció dels àmbits en que reflexionar
o
o
o
o
o
o
o



Finançament i sostenibilitat
Governança de les institucions
Motivació dels professionals
Hospitalització domiciliaria
Les urgències mèdiques
Pràctiques de valor clínic i seguretat del malalt
Reforma de la A. Primària i de les seves relacions amb hospitals i
socio-sanitaris

Creació de grups de debat amb un líder de grup
o Grups de debat

-

Voluntaris per participar-hi
Elecció de líder de grup i de secretari
Decidir la mecànica de funcionament del grup: reunions de treball
(mètode de treball a determinar per cada grup, presencial,
telemàtic o mixt) i terminis

o Organització de cada informe

-

Descripció de la situació actual
Anàlisi de les diferents propostes orientades a la solució (o a la
millora) del problema, segons la seva factibilitat o la seva major
eficàcia
Recomanacions finals

o Temes de debat en l’àmbit del finançament (un exemple)
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Reduir prestacions (i assegurament privat complementari)
Ampliar el copagament
Millorar l’eficiència, eliminant despesa inútil
Augmentar % del pressupost de sanitat i reduir el d’altres
departaments
El cost de l’assistència de la patologia laboral a càrrec de
Mútues laborals
Cobrar a altres comunitats i a pacients europeus

Assemblea de sanitaris (Cercle de Salut) on presentar propostes dels
diferents grups, per a la seva votació
o Assemblea de sanitaris (congressistes)

-

Presentació de l’informe de cada àmbit
Debat entre els assistents
Votació dels successius documents

o 2ª Assemblea de sanitaris?

-

Nova sessió de treball dels grups per fer correccions d’acord els
debats i la votació

-

Presentació de l’informe definitiu a la consideració dels
congressistes, un cop incorporats els canvis que s’hagin proposat
en l’assemblea anterior

-

Redacció del document final amb recomanacions (amb inclusió
dels resultats de les diferents votacions)
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ANNEX (2.1)
L’HABITATGE
DEBAT: Complementar el nostre sistema de benestar social i reduirles
desigualtats
Col.legi de Treball Social de Catalunya
Carme Trilla i Bellart Presidenta de la Fundació Hàbitat3
Barcelona, 22 de febrer de 2018

El cost de l’habitatge i la seva relació amb els ingressos de les llars,
l’element crític a abordar en aquest segle XXI
•

La disposició d’habitatge és una condició indispensable per al
desenvolupament de la vida de les persones i de les famílies, i per al
manteniment de la seva dignitat humana. Res no hi ha de més
degradant i excloent que la pèrdua de l’habitatge.

•

Evidentment, disposar d’un habitatge per a viure té un cost, tant si és
de lloguer, com si és de compra, i és responsabilitat social i col·lectiva
assegurar que aquest cost sigui proporcional als ingressos de les
famílies.

•

Una de les conseqüències més alarmants del deteriorament de la
situació econòmica dels darrers anys ha estat el progressiu increment
del nombre de famílies que no poden fer front adequadament al
pagament dels seus préstecs hipotecaris o dels seus lloguers i es
troben finalment davant del desallotjament dels seus habitatges.

•

Des de l’any 2013 fins al 2016, a Catalunya s’han produït 58.500
llançaments:
o 19.000 d’hipoteques (33%)
o 39.500 de lloguers (67%)
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Font: EU-SÌLC. Taxa de sobreesforç: percentatge de llars que destinen més del 40% dels
seus ingressos al pagament de l’habitatge i dels subministraments (aigua, llum i gas)

Font: EU-SÌLC
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Font: EU-SÌLC

Font: EUROSTAT 2010
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Font: EUROSTAT. “Social Protection. Social Benefits (SB). Main tables”. Per Catalunya,
IDESCAT, Comptes de la Protecció Social. Per Espanya, INE, Cuentas de la Protección Social.
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Font: INE, Cuentas de la Protección Social i Agència de l’Habitatge de Catalunya.

HABITATGE D’EMERGÈNCIA VERSUS HABITATGE SOCIAL
Problemes derivats de la crisi i de la profusió de desnonaments:
•
•

•

•
•

•

Desbordament de les necessitats d’habitatge d’emergència
Preeminència de les Meses d’Emergència en relació a altres sistemes
públics d’accés a l’habitatge, com ara els registres de sol.licitants
d’habitatge protegit
Difuminació de les “altres” necessitats d’habitatge:
o Joves no emancipats: 80% dels joves entre 18 i 30 anys
o Parelles amb problemes de convivència i necessitat de separació
o Persones immigrades o arribades d’altres municipis
o Persones grans amb problemes greus en el seu habitatge;
accessibilitat, eficiència energètica, etc.
Escorament de les responsabilitats i les polítiques d’habitatge locals des
dels àmbits urbanístics cap als de serveis socials
Pèrdua de vigor de les polítiques de promoció/obtenció d’habitatges
socials per donar resposta a les necessitats estables i regulars de la
població
Pèrdua de visió de conjunt de les polítiques d’habitatge,
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o Amb desaparició de la figura dels Plans Locals d’Habitatge
o Amb la no implementació de l’exigència de la Solidaritat Urbana
prevista en l’article 73 de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge.
Disminució dels recursos públics adreçats a la política d’habitatge i a les
polítiques preventives de l’exclusió social.
No consideració o minusvaloració de les necessitats d’habitatge de les
entitats socials que fan un paper subsidiari de les Administracions
Públiques en l’atenció de col·lectius amb especials dificultats

PROPOSTES
Per focalitzar la política d’habitatge sobre el preu/cost de l’habitatge i el seu
necessari equilibri amb els ingressos de les llars, els instruments endògens a
utilitzar es concentren al voltant de 5 eixos:
1.
2.
3.
4.
5.
2.

Polítiques de sòl vinculades a la provisió d’habitatge assequible.
Polítiques de parcs públics/socials de lloguer.
Polítiques de suport a les llars, especialment les llogateres.
Polítiques específiques de lluita contra l’exclusió social.
Polítiques de contenció de preus i de protecció dels consumidors
Polítiques de parcs públics/socials de lloguer.

2.1
Convertir habitatge ja construït (especialment d’entitats financeres) en
parc de lloguer social, gestionat pel sector públic o per organitzacions sense
ànim de lucre.
Catalunya està tenint en els darrers anys i encara ara la gran ocasió històrica
per fer un salt en el necessari coixí protector d’un parc d’habitatges social.
2.2
Promoure habitatge de lloguer social concentrant la part més important
dels pressupostos públics per fer-los viables financerament i establint acords
preceptius amb entitats financeres per assegurar-ne el finançament.
Cal abordar amb tot el realisme l’enorme complexitat financera de la promoció
d’habitatge de lloguer, buscant i inventant, conjuntament amb el sector financer
(privat o públic, ICF, ICO, BEI), fórmules viables en el temps.
2.3
Establir acords amb organitzacions sense ànim de lucre per la gestió
dels parcs públics/socials de lloguer, dotant-los de la màxima proximitat i
coneixement de les realitats dels usuaris.
El creixement dels parcs socials ha d’anar acompanyada d’una gestió acurada
que en faciliti la imprescindible rotació.
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Polítiques de suport a les llars, especialment

Cal fer solvents les llars que viuen en habitatges del mercat privat, respecte de
les quals han desaparegut tots els mecanismes legals de protecció i de
preservació davant fases inflacionistes.
3.1
Situar la despesa pública en protecció social als nivells mitjans del
països europeus del nostre entorn.
3.2
Promoure les figures de l’habitatge protegit, probablement sota les
fórmules d’accés diferit o de compra fraccionada en el temps per fer més
solvents econòmicament les famílies; o del lloguer amb opció de compra, per
fidelitzar els usuaris i fer-los copartíceps de les responsabilitats de gestió, per
donar seguretat en l’estada en els habitatges, i per facilitar l’apalancament
financer que requereix aquest tipus de promocions.
3.3
Ampliar fent extensius els ajuts al lloguer (Lloguer Just) a totes les llars
llogateres en situació de sobre cost de l’habitatge i risc d’exclusió social.
3.4
Mantenir els ajuts d’emergència per a llars en risc immediat de pèrdua
de l’habitatge (de compra o de lloguer).
3.5
Establir acords amb entitats socials per a la gestió dels ajuts i el millor
coneixement de la realitat de dificultats de les llars.
4.

Polítiques de lluita contra l’exclusió social.

4.1
Actuar de forma decidida contra l’exclusió social residencial, incloent
dins dels paràmetres d’admissió en els parcs públics a les persones i llars en
situació irregular o amb ingressos per sota dels llindars avui exigits.
4.2
Reforçar el suport a les entitats socials que fan l’acollida,
l’acompanyament i donen suport a aquestes persones i llars, definint el rol
complementari al de les administracions públiques.
4.3
Dedicar part de la despesa pública a cobrir els dèficits que generen els
parcs públics i socials, no només per a la cobertura del diferencial entre costos i
cobraments de rendes, sinó també per la despesa en acompanyament social
als usuaris.
4.4

Dedicar part de la despesa pública en donar recolzament financer a les

entitats sense ànim de lucre que han de col·laborar amb l’administració pública
en la producció i en la gestió immobiliària i social dels habitatges socials.
4.5
Entendre que qualsevol sistema d’ingressos mínims garantits per a la
població ha de ser compatible amb els ajuts públics per al pagament de
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l’habitatge!!!!!!! Sense això és pràcticament impossible per a una família
suportar els costos d’un habitatge, per baixos i socials que siguin.
5.

Polítiques de
contenció
dels consumidors.

de

preus i

de

protecció

5.1 Abordar amb valentia el disseny i implementació de control de preus del
mercat lliure –especialment en el mercat del lloguer. Polítiques participatives,
per zones de ciutats, amb fort recolzament públic als propietaris dels habitatges
que els compensin la funció social que se’ls demana, com és habitual a alguns
països europeus com Alemanya.
5.2. Reconsiderar i revocar els darrers canvis introduïts l’any 2013 en la Llei
d’Arrendaments Urbans, introduint prescripcions específiques de protecció dels
llogaters que equilibri d’alguna manera els drets i deures de les dues parts que
faci possible que en el futur la demanda de lloguer no s’hagi de deure
exclusivament a la impossibilitat de comprar, si no que constitueixi una veritable
opció plausible, raonable i estable per a aquells que la prefereixin com a règim
de tinença.
5.3 Abordar d’una vegada per totes la modificació de la legislació espanyola en
matèria de sobreendeutament de les famílies –molt fortament determinat pel
cost de l’habitatge i el seu finançament a llarg termini. La UE ho reclama i tots
els països de l’entorn ho tenen regulat.
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ANNEX (2.2)
L’ECONOMIA SOCIAL I CIRCULAR; ENTITATS SOCIALS I TERCER
SECTOR
Montserrat Sagarra
12-jul-2019
1. Una nova ciutadania com motor del canvi.
2. El desenvolupament de l’economia social i circular.
3. La viabilitat financera en els serveis de les entitats socials i tercer
sector.
4. Conclusió
1.- Una nova ciutadania com motor del canvi
El procés de precarització de la ciutadania on els pitjors indicadors de
qualitat de
l’ocupació, s’han deteriorat envers l’estabilitat laboral i ambient de treball,
segons les dades EPA any 2017, entre 475.300 i 692.000 assalariats
tenen un salari mig mensual que no el permet desenvolupar una vida
decent, segons fixe la Carta Social Europea. Els ciutadans o ciutadanes,
treballadors i treballadores pobres, els més afectats són els menors de 30
anys i les dones, per tant cal recuperar una vinculació sostenible amb el
mercat de treball, per tant cal evitar una extrema temporalitat contractual i
una jornada a temps parcial involuntària a salaris ínfims.
Cal actuar en l’ocupació per limitar la contractació temporal, garantir
unes practiques laborals que s’utilitzin com mà d’obra gratuïta, dotar
financerament els serveis públics d’ocupació i establir pla de xoc per a
persones aturades de llarga durada. Respecte a les condicions de treball cal
crear un SMI que representi el 60% del salari mig mensual a Catalunya
(1.171€), desplegar la Renta Garantida de Ciutadania, Afavorir els nous
nínxols laborals, eliminar la bretxa salarial entre homes i dones, garantir la
formació laboral per facilitar la adaptació laboral, reconeixement dels treballs
domèstics i de cures amb drets laborals. Garantir la cobertura social de les
persones que hagin esgotat les prestacions per desocupació i facilitar un
treball digne a les persones en diversitat funcional. Per concloure establir
mecanismes per dissenyar una projecte de vida activa autogestionat, que
combini fases de formació, activitat i oci al llarg de la vida, valorar les
activitats no remunerades i que es pugui incloure en la història de la vida
laboral.
Cal desenvolupar una eficaç política de persones en acollida, per raons
polítiques i humanitàries de tipus social i econòmiques, dotar de mitjans per
poder assolir una vida plena en el nou estat, Catalunya, disposar de
recursos de primer establiment i altres mitjans per integrar-se en la vida
econòmica i social i sempre vetllant per la diversitat cultural.
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La ciutadania ha de ser central en el desenvolupament econòmic i social,
pel que cal apostar de ferm amb el voluntariat i amb l’associacionisme, cal
aprofundir en els models de cooperació nacional i internacional, identificar
objectius i compromisos per assumir fites pels seu compliment.
Cal aprofundir en els valors i en las bases ètiques de tota la ciutadania,
prioritzant en el benestar integral de les actuals i de les futures generacions,
explorar models d’èxit com la democràcia participativa i models de l’economia
col·laborat iva, pivotar en les relacions i els compromisos entre la ciutadania
els governs en les diferents entitats públiques.
2.- El desenvolupament de l’economia social i circular
Segons la carta de Principis de l’ Economia Social a la UE, estableix que
aquests,entre d’altres, són la primacia de l’objectiu individual i social enfront
el capital i la majoria dels excedents son utilitzats per aconseguir els
objectius del desenvolupament sostenible, pels serveis d’interès dels seus
membres o pel interès general de la ciutadania. L’economia social europea
representa 13,6 milions d’ocupacions, equivalent al 6,3 població activa UE27 i a Espanya el 7,7%, a més a l’UE l’ocupació en mà d’obra remunerada
i no remunerada representa el 19,1 milions i a més hi ha 82,8 milions de
persones voluntàries.
Una entitat social el seu principal objectiu és tenir incidència social en
substitució de la generació beneficis els seus propietaris, l’entitat social
funciona en el mercat de bens i serveis de manera empresarial e
innovadora i utilitza els seus excedents principalment per fins socials, la
seva gestió és responsable i transparent, existeix vincles molt fort entre les
persones treballadores, els seus clients i la resta de parts interessades. Les
entitats de l’economia social faciliten bens o serveis socials a persones
vulnerables o a persones que volen assolir la integració laboral. Cal
assenyalar el rol de l’emprenedoria social que adopta la missió de crear i
sostenir els valors socials, reconeix i persegueix noves oportunitats de
servei, que s’insereix amb un procés d’innovació, adaptació i aprenentatge
continu, té un alt grau de responsabilitat i de rendició de resultats a la
comunitat.
El model d’economia circular consisteix en substituir una economia lineal,
basada en un model “s’agafa, es fabrica, s’utilitza i es rebutjar”, per una
economia circular on els rebutjos (residus) on poden transformar en
recursos, perquè l’economia sigui més sostenible i reduir els impactes
mediambientals negatius d’una millor gestió dels rebutjos, una reducció de
l’extracció i de la contaminació.
L’economia circular i l’economia social tenen molt punts en comú, els dos
models d’economia
es
centren
en
les
persones
i
en
el
desenvolupament sostenible. L’economia circular i l’economia social són un
factor clau d’èxit per desenvolupar la capacitat creativa e innovadora a
escala local, on les relacions de proximitat constitueixen un element
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decisiu per les activitats econòmiques. Així doncs els valors i els
principis del moviment cooperatiu i de l’economia social pels seus vincles
amb l’entorn local, la intercooperació i la solidaritat, són pilars decisius per
garantir els processos del desenvolupament sostenible amb la triple
dimensió mediambiental, social i econòmica. A més caldria incloure les
plataformes cooperatives en l’àmbit de l’economia col·laborat iva com
iniciatives per preservar i millora del capital natural, a més d’optimitzar
l’utilització de recursos i per promoure l’eficiència del sistema. La pròpia
UE en el seu pla d’acció reconeix que les entitats de l’economia social
contribuiran de manera clau a l’economia circular.
Les normes de la contractació de les entitats públiques cal que cada cop
més s’impliquin amb les clàusules socials en el procediments d’adjudicació,
cal destacar a RU la llei de valor social del 2012 que exigeix a les
entitats públiques que contracten serveis públics, les prestadores de
serveis garanteixin les millores econòmiques i socials de la zona on
prestaran llurs serveis. En ciutats com Zaragoza, Barcelona i Madrid hi ha
experiència en les clàusules socials en els nous contractes públics.
Els àmbits públics han d’assegurar les polítiques del benestar, no obstant es
poden desenvolupar eines per contribuir conjuntament amb les entitats i
xarxes del tercer sector, majoritàries en l’economia social, dotant-les de
mecanismes de participació i de col·laboració econòmica efectius.
L’economia social i solidària pot ser un agent molt important pel canvi de
model social i econòmic, cal crear complicitats d’èxit amb altres entitats de
l’UE i promoure programes conjunts entre l’administració publica i les xarxes
de l’economia social i solidaria.
3.- La viabilitat financera en els serveis de les entitats socials i
tercer sector
En el context de les dificultats pressupostàries dels estats en el darrer
anys, cal desenvolupar una fiscalitat justa per assegurar la viabilitat
financera del model de protecció social.
Cal millorar la recaptació impositiva ja que el 72% correspon al IRPF i al
IVA, per que cal una reestructuració dels impostos directes, en particular
el impost de societats reduint el ventall de deduccions i exempcions, per
acostar el tipus nominal al tipus efectiu de taxa impositiva, cal establir un
impost global del patrimoni i altra envers les operacions especulatives. Cal
recupera el Impost sobre el patrimoni i modificar l’ús abusiu de les
societats instrumentals patrimonial SICAV. Cal equiparar les rendes de
treball amb les de capital, per integrar-se a la base general del IRPF. Fer
que la figura del delicte fiscal tingui proporcionalitat penal i garantí el
compliment efectiu de les penes, incrementar els recursos de la fiscalització
en els delictes a la hisenda i el blanqueig de capital. Cal replantejar-se el
concepte de fiscalitat internacional i la lluita eficaç dels paradisos fiscals.
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Per projectes de l’economia del benestar en àmbits de la dependència i de
l’atenció a la ciutadania organitzats en el tercer sectors a través de
residències de persones grans, escoles i serveis d’atenció a la infància i la
joventut, serveis per a persones en risc d’exclusió per raó de sexe,
d’origen, d’asil polític i econòmic, cal articular sistemes financers nous.
Actualment hi ha una estratègia de grans grups econòmics i financers
d’inversió en residencies i escoles, fruit de l'alliberació de serveis públics a
serveis privats, aquest és un nitxo nou on es canalitzen moltes inversions
amb l’objectiu de revertir en gran beneficis a costa de la dependència de les
persones. Aquests inversors privats la seva aposta és la promoció Inmobiliaria
dels establiments i ja després la prestació de serveis es farà a tercers amb
condicions laborals de molt baixa qualitat.
Per tant per les entitats dels tercer sector els li cal una iniciativa de
consolidar-se com operadores en serveis i també com a promotors per
la construcció dels immobles, cal promoure iniciatives d’inversió d’impacte
social i oferir productes financers a la ciutadania per estimular l’estalvi
compromès i alternatiu als actuals fons d’inversió i facilitar estratègies
d’inversió en els portafolis dels plans de pensions d’ocupació dels
treballadors i de les treballadores.
També caldria millorar el coneixement amb altres experiències de
finançament públic i que facilitessin la creació d’un parc públic de
habitatge social i per la construcció de serveis per a persones en situació
d’asil polític i econòmic, algunes d’aquestes estan experiències vinculades
els bons d’impacte social. Aquest estan dissenyats per facilitar la prestació
de serveis públics i col·laborar amb els administracions públiques, a més
cal crear sinergies entre les entitats que presten serveis i els inversors. La
devolució o retorn de les inversions esta centrat en el resultats del
serveis oferts en el projecte, existeix un contracte on defineix els
resultats i on totes les parts participen de manera directa en el projecte. El
disseny dels bons d’impacte social requereix d’un profund anàlisis del
projecte i de la valoració de resultats. Els projectes han de facilitar la
cohesió de la comunitat on la participació de la ciutadania és rellevant.
4.- Conclusió
La situació laboral i econòmica de les persones estan vinculada al benestar
social, també cal fer una aposta decidida a nous reptes de l’economia circular
i social i per concloure la viabilitat financera del projectes de protecció social i
de serveis públics és primordial que pivoti al voltant de les persones i de la
seva participació.
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ANNEX (4.1)
ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ QUE PODEM ASPIRAR A TENIR
Jaume Guillamet (UPF)
Quins mitjans de comunicació necessitem a Catalunya?
Una altra manera de fer la pregunta:
Quins mitjans de comunicació podem aspirar a tenir?
En què pot ajudar-nos l’anàlisi històrica a formular propostes de futur?
La tradició històrica, anterior a la Guerra Civil, ens mostra, pel que fa a la
premsa:
-

Un mercat diari propi, principalment en llengua castellana, amb un
ascens sostingut de la llengua catalana i un fort pluralisme polític.




Els diaris en castellà eren d’empreses tradicionals de matriu familiar.
La premsa en català era finançada pels partits i no rendible.
El tall sobtat de la guerra va impedir de veure’n l’evolució.

-

Un mercat setmanal propi, molt plural i amb presència notable de la
llengua catalana. La premsa setmanal en català era menys partidista,
requeria menys inversió i era rendible.

-

Una presència limitada de premsa espanyola en el mercat diari i més
important en el mercat setmanal.

-

Un lideratge clar del periodisme en català en la innovació professional.

Pel que fa a la ràdio:
-

Un mercat emergent propi, amb predomini de les emissores en català –
Ràdio Associació de Catalunya i les locals- i bilingüisme a Unión Radio
Barcelona.

-

Un lideratge clar de RAC en la innovació dels models i gèneres
radiofònics.

-

És una tradició, atenció, en la que no hi ha intervenció pública de
titularitat ni de suport directe als mitjans.

Aquesta tradició es recupera després de la dictadura franquista amb algunes
modificacions importants:
Favorables
-

La continuïtat del mercat propi de premsa diària, però més obert a l’exterior.
La premsa de Madrid té una presència superior, encara que limitada.
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-

La continuïtat de la tradició d’empreses editores de matriu familiar.

-

La potència del ressorgiment de la premsa comarcal, amb la constitució de
mercats propis autosuficients.

-

La normalització jurídica de l’ús del català a l’espai públic.

-

La recuperació creixent del català en l’espai públic, amb més resistències a
la premsa diària.

-

L’aparició d’emissores públiques de ràdio i televisió. Aquesta és la gran
novetat històrica que permet assegurar la presència del català en el centre
de la vida política i social. El gran capital a defensar i projectar cap al futur,
tot apartant-les del joc dels partits.

-

L’expansió de l’espai públic i en català a Internet.

-

La continuïtat en la capacitat d’innovació.

-

El suport directe als mitjans dels governs nacionals i locals, un factor també
històricament nou.

Problemàtiques:
-

La limitació del pluralisme polític de la premsa diària, de manera que la
desaparició dels diaris de partit afegeix pressió sobre els diaris d’empresa.

-

La introducció de cadenes espanyoles de premsa (a les segones ciutats).

-

La desaparició del mercat de premsa setmanal d’informació general.

-

L’obertura del mercat radiofònic i televisiu a les grans cadenes espanyoles.

-

Falta d’inversió privada potent en els mitjans en català

-

La creixent competitivitat dels mitjans i l’espai digital.

-

El suport directe dels governs nacionals i locals, ja citat també com a factor
favorable.

Sobre aquesta base, hem de tenir en compte algunes variacions
importants a l’hora de fer propostes de futur.
-

La caiguda successiva de l’hegemonia, de la funció i del mercat de la
premsa diària.

-

La facilitat d’accés digital a tota mena de mitjans, continguts i xarxes.

63

FASCICLE 4

CONGRÉS PARTICIPATIU CATALUNYA I FUTUR

-

La superació dels conceptes / barreres tradicionals d’espai, temps i llengua
(àmbits de difusió, periodicitat, accés a mitjans en altres idiomes....)

-

El creixement d’un públic nou i cada com més ampli, nadiu digital. Unes
generacions que compren pocs diaris, no veuen molta televisió i ja
protagonitzen el canvi de demanda i consum de productes de comunicació i
de costums d’usuari.

-

L’accés permanent de tota la població als continguts informatius i culturals
en un espai públic fragmentat. Tothom està al cas de tot, però cadascú por
refugiar-se en uns mitjans i xarxes d’identitat i de confort ideològics. És un
fet que no beneficia la cohesió social.

Quins mitjans de comunicació podem aspirar a tenir?
Una primera qüestió afecta a la supervivència dels mitjans actuals:
-

Desaparició de diaris a mig termini?




-

Quins efectes tindria sobre la cultura i el pluralisme.
Quin paper quedaria per a una premsa diària/setmanal minoritzada.
Afectaria també la premsa local i comarcal?

Evolució del sistema de mitjans públics catalans?




Defensar el seu paper central (model BBC)
Com reforçar la seva credibilitat i, sobre tot la seva independència,
davant la instrumentalització política.
Com descarregar TV3 d’una funció nacional exclusiva en absència de
TV privada en català. (a diferència de Catalunya Ràdio).

Una segona qüestió són les noves oportunitats dels mitjans digitals?
-

Internet i les xarxes poden continuar evolucionant ràpidament, amb el perill
permanent de la ‘dimensió desconeguda’.

-

Com afrontar aquest repte permanent?

En aquest horitzó, és important veure quines polítiques hauria
d’emprendre el govern català, en més d’un sentit
-

Quin paper ha jugar el sector públic.

-

Quina capacitat d’inversió i competitivitat pot tenir el sector privat.

-

Quina capacitat d’acció de govern hi ha en el curt termini, sempre
imponderable.

En dos aspectes importants per a la competitivitat no hi pot haver dubtes:
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-

L’atenció preferent i intensa a la informació i al debat propi.

-

La capacitat d’innovació.

Quins mitjans de comunicació necessitem a Catalunya és una qüestió que
requereix un debat ampli, que no es pot demorar en espera d’unes condicions
polítiques que siguin millors que les presents.
En tot cas, hi ha la certesa que les propostes de futur per renovar els models
tradicionals del periodisme i dels mitjans de comunicació requereixen una plena
consciència dels reptes i dificultats i un compromís de professionals, empreses,
societat i poders públics.
I un absolut realisme, que no ha d’estar renyit amb la màxima ambició, sobre la
viabilitat de les propostes que es puguin fer
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ANNEX (4,2)
ESTRATÈGIES PER COMUNICAR LA DIVERSITAT
Elvira Altés
Com representar la diversitat? Netejant la mirada de l’androcentrisme. En
alguns aspectes el periodisme que es practica o més ben dit la mirada
periodística no s’allunya massa de la del segle XIX. L’home de gènere masculí
continua sent l’heroi i els seus interessos se centren en l’àmbit públic, en les
institucions polítiques, en els mercats, en els negocis, i casualment, aquestes
segueixen sent les seccions dures, importants dels mitjans: política i economia.
La resta, societat, cultura i esports en prou feines complementen el panorama
informatiu, són les seccions toves. I qui apareix en aquests mitjans? Qui
protagonitza les notícies? Més d’un 70% d’homes.
Si tenim en compte que el periodisme parteix de la idea que la seva mirada es
neutra entendrem que consideri que el relat que ofereix és universal i no està
travessat per cap de les variables que influeixen en la nostra mirada. Cal
deslegitimar aquesta pretesa universalitat i senyalar que,en general, la
informació porta incorporada una mirada androcèntrica, que es considerada
des de fa un parell de segles com objectiva, imparcial i inclusiva.
Els anys 30 del segle XX deia Virginia Woolf, tot llegint un diari, que si un
marcià baixés a la terra es pensaria que les dones havien desaparegut. Per si
de cas calen proves de la lentitud en què va canviant la representació de dones
en els mitjans de comunicació presento l’últim monitoratge del GMMP, que va
passar del 17% el 1995 al 28% el 2015 (11 punts en 20 anys!).
Aquests últims temps s’ha donat a conèixer un grup que utilitzen un hastag #On
són les dones? per posar en relleu l’absència femenina en els espais d’opinió,
és a dir, en els llocs de prestigi, on es difonen idees i interpretacions del món, i
un equip s’ha encarregat de comptar diaris, digitals, ràdios i televisions, i el
resultat és que les dones només firmen el 26% de la opinió.
REPRESENTACIÓ PARITÀRIA
Actualment,s’ha legitimat la possibilitat de reclamar la representació paritàriai
qui sap si amb una mica més de temps s’arribarà a assolir que dones i homes
apareguin en proporcions similars a l’aparador dels mitjans.
Però que les dones estiguin representades en número vol dir que els mitjans
tenen en compte l’enfocament de gènere,és a dir,els punts de vista, els temes i
la manera com aquestes qüestions interessen i afecten les dones? no, o no
gaire, i encara menys que les tesis del feminisme hagin penetrat en els
discursos socials com per produir canvis substantius a la nostra societat.
LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
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Quan davant d’una informació ens preguntem com afecta a les dones i als
homes el tema estem obrint la nostra mirada més enllà del que les pràctiques
periodístiques recomanen.
Les conseqüències de l’abordatge de gènere en la comunicació permet
preguntar-se per les situacions i vivències d’un i altre sexe i per tant:senyalar
les plurals i variades formes de viure de la ciutadania; aportar dades que
aprofundeixin i facin més interessant la informació; obrir nous camps
d’informació, ja que implica una altra mirada cap a la realitat; oferir abordatges
alternatius a les clàssiques notícies d’agenda i trencar les rutines productives o
inèrcies professionals.
En principi el periodisme no rebutja la perspectiva de gènere, ja que és capaç
de publicar un tema enfocat sota paràmetres comparatius, sempre que li arribi
de la font amb aquest plantejament.
PERIODISME FEMINISTA
I la següent categoria que pretenc analitzar és el periodisme feminista que seria
aquell que es fa amb una clara consciència de la discriminació de partida que
tenen els temes i els protagonismes femenins en la comunicació.
Per donar una definició més clara i precisa de periodisme feminista podríem
enumerar les característiques principals: qüestiona la opressió i explotació cap
a la dona i planteja alternatives; difon i analitza els avenços del moviment
feminista i de dones; ubica als fets en el context d’una societat que condiciona
les activitats i responsabilitats d’homes i dones segons el seu sexe; denuncia
tot tipus de discriminació i agressió contra les dones; reconeix la igualtat de
capacitats entre els sexes malgrat les seves diferències biològiques.
El periodisme feminista podria ser classificat com a periodisme especialitzat
que prioritza i enfoca protagonismes i temes i que se situa a prop de
l’activisme, treballant des de la perifèria del mainstreaming periodístic, donant
veu a qui no en té o escoltant les veus que demanen ser escoltades.
CONCLUSIONS
Què cal per aconseguir que els discursos dels mitjans siguin eines de
transformació social? Com es poden produir canvis en les rutines i en la cultura
periodística? Per introduir de manera transversal la perspectiva de gènere en
cada notícia i en cada assumpte a tractar, per aportar diversitat de fonts i
interpretar des de mirades més obertes és imprescindible la formació dels
professionals.
Treballar per una representació paritària de les dones en els mitjans de
comunicació és contribuir a donar una visió d’igualtat, afavoreix que apareguin
més dones, les quals poden convertir-se en models referents per les joves; es
podria dir que arribar a la paritat de representació és justícia democràtica, però
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demanar només la presència no posa en qüestió els motius de l’absència i no
senyala les relacions de poder que sustenten el desequilibri.
L’abordatge de gènere és una visió, una manera de mirar la realitat més
inclusiva, cercant no només on són les dones sinó què els passa a elles en
comparació a ells en situacions similars, des d’aquest marc es poden dotar de
significació les diferències i s’obren preguntes que poden resultar inquietants.
El problema és que les respostes queden gairebé sempre fora de la peça
periodística, perquè donar-les es considera ideològic i “teòricament”el
periodisme ha de ser objectiu.
El periodisme feminista posa en qüestió els estereotips, ressalta les
paradoxes, proposa nous models més oberts i pot respondre alguns
interrogants, però com a contrapartida qui el practica ha de fer periodisme des
dels marges de les seccions jerarquitza des dels mitjans. A més, com que
treballa per la causa, la seva feina està més precaritzada, perdrà credibilitat en
el sector i tindrà moltes menys possibilitats de promocionar-se perquè per ara
no encaixa en la cultura periodística hegemònica.
Segurament el que cal és un periodisme que sigui capaç de trencar la
tendència androcèntrica, que incorpori noves mirades, altres protagonismes,
que pugui abastar realitats més àmplies i descriure una major complexitat. Les
tres estratègies poden combinar-se i retroalimentar-se per oferir en cada
moment allò que les circumstàncies, és a dir, l’empresa, l’audiència, la cultura
periodística del mitjà, etc. permetin, perquè potser caldrà concloure dient que
és un bon moment pel feminisme però un pèssim moment pel periodisme.
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