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PÒRTIC

Des de la perspectiva de les polítiques socials, l’any 2007 presenta diferents 
novetats que podrien ésser interessants d’analitzar en aquesta segona versió
de la mirada anual que l’Associació Catalana de Sociologia està portant a ter-
me. De fet, dues lleis emmarquen la cronologia d’aquest any. L’estatal sobre
les dependències i l’autonomia i la de serveis socials votada pel Parlament de
Catalunya al mes d’octubre. Enmig s’hi troba la cel·lebració del Primer Con-
grés del Tercer Sector els dies 23 i 24 de març a La Farga de l’Hospitalet. Les
dues primeres incideixen en dos aspectes importants de l’inacabat edifici de
l’anomenat Estat del benestar a l’Estat espanyol i a casa nostra (Hinojosa,
2007). El segon, mostra la creixent puixança d’un món associatiu esdevingut
interlocutor indefugible de les instàncies públiques.65

Tanmateix, cap d’aquests esdeveniments serà tractat en aquest capítol.
Són massa recents, no es pot saber amb profunditat com influiran en la vida
dels ciutadans i només la seva aplicació, amb xifres a la mà, pot donar pas a
una mirada sociològica diferent de la jurídica sobre el seu impacte i resultats
en els processos socials.

Així, s’ha preferit emprendre un viatge circular. El que porta de Lisboa
2000 a Lisboa 2007. Pot semblar més llunyà en el temps i l’espai, però de fet no
ho és. Ja que en la cimera europea de Lisboa 2000 s’adopten unes noves orien-
tacions vers el que, de més en més, s’anomena la inclusió i la cohesió social, i
en la nova Presidència portuguesa66 durant el darrer semestre de 2007, s’ha es-
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65. Vegeu el conjunt de publicacions de la Taula del Tercer Sector.
66. Pot ésser útil llegir el discurs que el president de la República portuguesa va fer al Parlament euro-
peu. En ell, s’insisteix en la necessitat de reprendre els acords de Lisboa i d’enfortir la lluita contra la po-
bresa a escala europea.

05 SOCIETAT CATALANA 8.qxd  30/4/08  17:30  Página 199



tat revisant aquesta estratègia. De fet, a Lisboa 2000 entre altres decisions es va
prendre el compromís d’iniciar els Plans Nacionals d’Acció per a la Inclusió
Social, que en el cas de Catalunya es projecta en el propi Pla Nacional i en una
vintena de plans locals que, ara, s’estan desplegant.

L’objectiu d’aquest treball és d’atreure l’atenció sobre la formulació i l’a-
plicació d’una part de la política social europea i més especialment de la lluita
contra la pobresa i l’exclusió social, i mostrar com l’any 2007 és alhora un punt 
d’arribada i de sortida per a elles. El segon objectiu és mostrar com aquestes
incideixen en determinades decisions a Catalunya. De fet, l’actual redacció
del Pla d’Inclusió de Catalunya hi fa referència explícita i dedica un apartat a
explicar les mesures preses després de la cimera de Lisboa 2000.

Les decisions que es prenen a Brussel·les han tingut, tenen i tindran 
una gran importància sobre les condicions de vida i de treball dels ciutadans
catalans. Catalunya es troba immersa en l’intricat espai europeu a través
dels fons estructurals i dels programes experimentals, de les recomana-
cions, comunicacions i orientacions de les instàncies europees, d’una auto-
ritat monetària única, del gran mercat de 450 milions de persones i d’un es-
pai polític a mig construir. En altres papers (Estivill, 2006), s’ha intentat
posar de relleu la penetració de cultura social europea en les orientacions,
estratègies i pràctiques del conjunt dels actors públics i privats del nostre
país i s’ha evocat com la nostra articulació és cada cop més un afer quotidià
que convida a fer comparacions amb els països de l’entorn i aixeca les expec-
tatives dels que viuen i treballen a Catalunya. Una gran part de la nostra
particular globalització, per dalt i per sota (Tarrius, 2007), passa per aquests
processos.

ALGUNS ANTECEDENTS

Per a comprendre fins a quin punt el viatge que comença a Lisboa 2000 i acaba
l’any 2007, significa un punt d’inflexió, pot ésser útil resumir alguns antece-
dents. Així, cal recordar que l’oscil·lant política social europea comença amb
unes vaporoses declaracions contingudes en el Tractat de Roma de 1958. S’hi
contemplava la millora del progrés social i de les condicions de vida i de tre-
ball així com la creació del Fons Social. Creien, els pares de la pàtria europea,
que amb el desplegament d’un gran mercat es posaven les bases d’una pau
durable i d’un creixement econòmic que portava aparellades conseqüències
socials positives per a tots els ciutadans. No s’equivocaven massa respecte a la
primera creença, però ha estat necessari bastant de temps per arribar a la con-
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clusió que, si bé el desenvolupament econòmic és una condició necessària, no
és suficient per al progrés social.

Fins 1974, no va haver-hi grans modificacions en els estats que constituïen
la Comunitat Europea. Tots ells van viure uns anys de creixement econòmic
sostingut, amb un atur friccional i una pobresa que apareixia com a marginal
per l’abundància de treball, que proporcionava ingressos segurs, i una protec-
ció social pública que assegurava davant dels principals riscos i necessitats una
gran majoria dels ciutadans autòctons, des del bressol fins al cementiri. Però
l’anomenada crisi del petroli, iniciada l’any 1973, fa trontollar aquest edifici i
encara que els estats triguen a reaccionar, el Consell Europeu de gener de 1974
adopta un Pla d’Acció Social en què es reconeix que no es pot avançar amb po-
lítiques socials exclusivament de cada Estat en una Europa que s’integrava
econòmicament. Això entroncava amb la reforma del Fons Social de 1972 
i amb la posada en marxa del Primer Programa Europeu de Lluita contra la
Pobresa.

Aquest, que comença l’any 1975 i que dura fins 1979, genera un conjunt de
recerques sobre la pobresa en els nou estats membres de l’època i finança més
de 50 petits projectes que treballen en la renovació social dels barris margi-
nats, en l’adaptació i reorganització dels serveis socials i en la satisfacció de les
necessitats de les poblacions més precàries.

Gràcies a les pressions de la Presidència irlandesa es vencen les reticències
d’alguns estats i l’any 1985 comença el Segon Programa que s’estén fins 1989.
En aquest s’hi financen 91 projectes que s’agrupen en vuit col·lectius especí-
fics (parats de llarga durada, persones grans, fills d’immigrants, famílies mo-
noparentals...). Es treballa en una perspectiva d’acció-recerca. Cada país té un
avaluador i cada col·lectiu un coordinador. Tots ells es reuneixen en una clear-
ing house que, a més, té funcions de gestió, informació, documentació i inter-
canvi transnacional. També es porten a terme un conjunt de recerques esta-
dístiques comparatives que permeten fer el Mapa de la pobresa a Catalunya,67 ja
que des de 1986 l’Estat espanyol havia entrat, junt amb Portugal, en la Comu-
nitat Europea i això possibilitava la seva participació en projectes i recerques.68

B
E

N
E

S
TA

R
I

S
A

LU
T

201

67. El Gabinet d’Estudis Socials va fer el Mapa de la pobresa de Catalunya entre 1987 i 1989. Un resum dels
onze volums va ésser publicat, desprès de molts entrebancs, en el mes de setembre de 1994 pel Depar-
tament de Benestar Social sota el nom d’Els llindars de pobresa a Catalunya. També es pot llegir una síntesi
dels resultats comparatius amb Bèlgica, Luxemburg, Holanda, Lorena (França), Grècia i Irlanda a De-
leek, H.; Van der Bosch, K. [ed.]. Poverty and the adequacy of Social Security in the European Comunity. Avebury: Al-
dershot, 1992.
68. Dinou van ésser els projectes ibèrics aprovats. D’aquests, alguns de catalans. Un gestionat per l’As-
sociació per a la Promoció i Inserció Professional (APIP) a Barcelona i un altre per l’Ajuntament de Gi-
rona que va tenir continuïtat en el Tercer Programa Europeu sota el nom d’Onyar Est.
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Durant aquest Programa es discuteixen conceptes com pobresa absoluta i re-
lativa, nova pobresa, marginació, inseguretat d’existència i privació i es fan es-
forços per aplicar-los.

Quan el segon programa s’acaba, quasi sense transició, comença el tercer
que finalitza l’any 1994. El tractament per a col·lectius específics («targed po-
pulation») perd protagonisme, tret de 12 iniciatives anomenades innovado-
res, en favor de 42 projectes territorials de major envergadura que han d’apli-
car tres principis estratègics com la integralitat, la participació dels afectats i el
partenariat. La Comissió s’implica activament i és ajudada per una Unitat
Central i les Unitats de Recerca i Desenvolupament de cada Estat. Tallers,
conferències i seminaris alimenten la dinàmica transnacional del Programa,
en el qual s’inicia, l’any 1992, el primer Observatori Europeu sobre les Políti-
ques de Lluita contra l’Exclusió Social. Aquest concepte que prové de la tradi-
ció francesa i llatina s’utilitza cada cop més, a mesura que el programa avança
(Estivill, 2003).

Un balanç sintètic d’aquests tres programes posa de manifest que:
– Amb vint i vint-i-cinc milions d’ecus de finançament per al primer i se-

gon i cinquanta-cinc milions per al tercer no es podia aspirar a resoldre la po-
bresa a Europa. Però sí que es podia millorar-ne el coneixement, experimen-
tar alguns principis, innovar en les metodologies d’intervenció, intentar
influenciar les polítiques estatals i estimular el debat entre els actors presents
a nivell europeu.

– Així, s’ha produït un progrés notable en el coneixement quantitatiu 
i estadístic, inaugurant una fase que irradia en molts països, però molt me-
nor en les anàlisis qualitatives i explicatives de la pobresa i l’exclusió social.
Cada cop està més clara la potencialitat de l’ús complementari d’ambdós con-
ceptes. Al mateix temps es fa més freqüent la utilització de termes com siner-
gia, efecte multiplicador, valor afegit, visibilitat, mainstreaming, que van omplint
el patrimoni de la cultura social europea.

– Es constata el valor de l’experimentació territorial i local en detriment
del tractament per col·lectius, encara que el debat entre aquestes dues op-
cions no desapareix. Totes les recerques posen de manifest el caràcter estruc-
tural, acumulatiu i pluridimensional de la pobresa. Aquesta no pot ésser re-
duïda substantivament sense atacar les seves causes més profundes. La
protecció social pública és un instrument de primer ordre per superar l’assis-
tència social immediata i la caritat individual i permet que amplis col·lectius
surtin de la pobresa.

– Les metodologies d’intervenció socioeconòmiques, posades a prova du-
rant els tres programes, tenen un impacte limitat (Casado, 1998).
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– Les xarxes transnacionals, el moviment associatiu i el conjunt de l’eco-
nomia social es converteixen en interlocutors fonamentals del poder públic.

– No hi ha una fórmula única per a la gestió d’aquests tipus de programes,
tot i que es constata l’interès de la implicació de la Comissió, la distància de
certs governs centrals i el creixent compromís de les administracions públi-
ques locals. Només participen activament algunes organitzacions sindicals i el
món empresarial reacciona quan en el marc del tercer programa es va intro-
duint l’argumentació de la seva responsabilitat social.

– La influència sobre aquests programes de l’evolució del context general i
de les representacions socials que es projecten sobre la pobresa i l’exclusió així
com de la conjuntura política. També es constaten les dificultats per influen-
ciar les polítiques dels estats membres, tret d’algunes excepcions com Portugal
i Irlanda. A l’Estat espanyol, el Govern central socialista es nega a admetre l’e-
xistència de la pobresa i anomena esotèricament el programa corresponent
«programa piloto para situaciones de extrema necesidad». La situació comen-
ça a desbloquejar-se en l’àmbit de les comunitats autònomes, arran de la in-
troducció de les rendes mínimes en el País Basc, en el marc del seu propi Pla de
lluita contra la pobresa.69

Precisament és aquesta dependència respecte a aquest context general i a la
posició dels estats el que explica, en part, que l’any 1994 no s’aprovi el quart
programa. En aquells moments, diversos governs no reconeixen l’existència
de la pobresa, altres la tracten com quelcom marginal. Però sobretot hi ha els
que pensen que la seva eradicació no és competència de la Unió Europea.
Aquest negre panorama comença a clarificar-se amb la signatura del Tractat
d’Amsterdam (1997) que inclou uns articles70 que donen una base legal per-
què la Comissió pugui promoure la cooperació dels estats membres en aques-
tes matèries. Aquest mateix any és dedicat a la lluita contra el racisme i la xe-
nofòbia i en la cimera de Luxemburg s’aprova l’Estratègia Europea per a
l’Ocupació. El negre hivern del segon període de cinc anys de la dècada dels
noranta començava a retirar-se.

Molt probablement varen contribuir a aquest desgel, el nou clima polí-
tic i la clarificació dels papers de les diferents instàncies de la Unió, que sota 
el principi de la subsidiarietat veu créixer el paper dels estats; l’agreujament
de la pobresa i l’exclusió en molts països; el seu reconeixement per part 
d’alguns governs (Alemanya, Finlàndia, Holanda); l’elaboració i aprovació

B
E

N
E

S
TA

R
I

S
A

LU
T

203

69. Vegeu Gobierno Vasco (1988), Plan Integral de Lucha contra la Pobreza para Euskadi en la Europa del 93. Vitòria:
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco.
70. Es tracta dels articles 136 i 137.
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de lleis específiques (França i Luxemburg); la continuïtat dels plans d’àm-
bit estatal (Portugal i Irlanda); la pressió del moviment associatiu i de les 
xarxes europees, del Parlament europeu, i d’altres actors institucionals 
(Comitè Social i Econòmic, Confederació Europea de Sindicats...); i els estu-
dis i publicacions que continuen a fer visible la cara amagada de les societats
europees.

UN PUNT D’INFLEXIÓ: LISBOA 2000

Després d’aquesta travessia en el desert, la cimera de Lisboa de l’any 2000 sig-
nifica un punt d’inflexió, el port de sortida del viatge circular. En ella es de-
fineix un triangle que articula creixement econòmic, creació d’ocupació i 
inclusió social. El mètode obert de coordinació afirma el paper de la Comis-
sió en l’estímul i promoció de l’intercanvi i reconeix la plena sobirania dels
estats en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Aquests s’obliguen a
elaborar i aplicar els Plans Nacionals d’Acció per la Inclusió Social (PNAIS).
Igualment es crea un Alt Comitè de Protecció Social en el qual hi participen
els representants dels estats i de la Comissió, i un Programa d’Acció Comu-
nitària que ha de durar fins 2006. En la posterior cimera de Laeken s’aprova
un sistema d’indicadors (Atkinson, A.B. et al., 2007) comuns que han de per-
metre fer el seguiment de l’evolució i avaluar l’impacte de les mesures que
s’aniran prenent.

També, en el mateix any 2000, en la cimera de Niça s’adopten uns objectius
comuns que tots els PNAIS han de contemplar: 1) la participació en l’ocupa-
ció i l’accés a tots els recursos, béns, serveis i drets, 2) la prevenció del risc d’ex-
clusió, 3) l’actuació en favor dels més vulnerables, 4) la mobilització de tots 
els actors.

De 2000 a 2007, hi ha hagut tres generacions de PNAIS. Una primera for-
mulada molt ràpidament entre gener i maig de 2001, amb plans que duren
fins 2003. En la cimera de Barcelona d’aquest any, es recomana que els seus ob-
jectius siguin més precisos, que es millorin els diagnòstics i que l’avaluació de
les mesures inclogui els immigrants i la perspectiva de gènere. Una segona ge-
neració s’implementa fins 2005 i una tercera, que ha estat formulada l’any
2006, incorpora un capítol sobre protecció social i inclusió. Aquests plans han
de seguir la mateixa estructura, en la qual es tracta de l’evolució de la pobresa
i l’exclusió en cada país, les tendències i els desafiaments, les mesures que es
prendran i les corresponents partides pressupostàries i un capítol dedicat a les
millors pràctiques.
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Aquest procés s’acompanya amb els anomenats informes conjunts de la
Comissió i el Consell. El primer es publica l’any 2002, el segon el 2004 i el ter-
cer el 2006. El darrer inclou un apartat dedicat a les pensions i a l’envelliment
actiu. Aquests informes descriuen l’evolució de les principals característi-
ques de la pobresa i l’exclusió en la Unió Europea, presenten i validen els di-
versos PNAIS de cada país d’acord amb els quatre objectius definits a Niça. 
Els deu estats membres que van entrar l’any 2002 també s’han incorporat en
aquest procés, encara que primer van haver de presentar uns Memoràndums
Conjunts d’Inclusió (JIM) que varen ésser aprovats en el mes de desembre 
de 2003.

A partir d’aquest any es revisa l’estratègia de Lisboa 2000, i s’hi incorporen
altres dimensions de la protecció social com són les pensions i les atencions
sanitàries de llarga durada. Es comença a parlar de racionalització utilitzant
una d’aquestes estranyes paraules que es treuen de la màniga a Brussel·les,
streamlining, per la qual s’intenten integrar les anteriors dimensions en els dos
costats més forts del triangle de Lisboa, és a dir, política econòmica i de 
l’ocupació. En la primavera de 2005 s’adopta una nova visió anomenada 
Estratègia de Lisboa Renovada, en què el costat més feble del triangle perd
protagonisme en favor de la preocupació per la governabilitat i les polítiques
actives d’inclusió laboral. Així, apareixen les mesures que haurien de fer més
atractiu el treball («make work pay»), la «flexi-seguretat», l’allargament de 
la vida en el treball i la incentivació a qualsevol preu de la inserció laboral. 
Totes elles s’adrecen als que poden treballar deixant de costat els que no po-
den fer-ho.

Les modificacions introduïdes en l’Estratègia de Lisboa Renovada i molt
especialment el fet que els Plans Nacionals de Reforma es converteixin en 
els seus instruments principals, disminueix la importància dels PNAIS que
deixen d’ésser obligatoris.

LA SITUACIÓ A ESCALA EUROPEA, L’ANY 2007

Tal com s’ha explicat en un llibre presentat al Consell Informal de Ministres i
a la Taula Rodona de l’actual Presidència europea (Aires i Estivill, 2007), les
polítiques actives d’inclusió i de protecció social romanen lligades i subalter-
nes a les polítiques econòmiques i d’ocupació. D’acord amb aquestes i amb el
mètode obert de coordinació, els 25 estats membres elaboren els seus plans de
reforma. Cada cop s’utilitza més el concepte de cohesió social en connexió
amb els problemes de governabilitat de les societats europees.
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En segon terme, els estats continuen elaborant els seus informes nacionals
sobre la protecció i la inclusió social. La Comissió recomana que es segueixin
elaborant i aplicant els corresponents PNAIS. Alguns estats ja han dit que ho
faran i altres encara no s’han pronunciat.

En tercer, les iniciatives comunitàries (Equal, Urban, Leader, Interreg...)
desapareixen i alguns programes continuen (Sòcrates, Leonardo, Phare...) i se
n’afegeixen dos més. Un, anomenat Progress, que substitueix l’anterior Pro-
grama Comunitari de Suport a l’Estratègia d’Inclusió i que, l’any 2007, ja ha
convocat la presentació de projectes71 d’aprenentatge mutu en la inclusió so-
cial i la protecció social. Un segon, dedicat a la cooperació i mobilitat en ma-
tèria de formació i aprenentatge al llarg de tota la vida. Ambdós compartei-
xen la terminologia de la innovació, el partenariat, la transnacionalitat, el
cofinançament, la sinergia, l’efecte multiplicador, la visibilitat...

En quart, els nous reglaments dels fons estructurals i molt especialment el
segon eix del Fons Social dóna major relleu a la inclusió social i a la participa-
ció dels actors socioeconòmics i del moviment associatiu. Alguns països, com
per exemple Romania72 i altres de l’Europa de l’Est i central que rebran finan-
çaments substantius, estan potenciant el desplegament d’aquestes possibi-
litats.

Tanmateix, tot sembla indicar que les preocupacions per la competència i
l’ocupació dominaran la propera escena europea. En l’inici de l’actual Presi-
dència rotatòria de la Unió,73 l’al·locució del president de la República portu-
guesa al Parlament europeu, que recordava la permanència i la gravetat de la
pobresa i l’obligació d’afrontar-la van aixecar l’expectativa que l’estratègia de
Lisboa 2000 podia ressorgir. Però en la periòdica Taula Rodona de la Presidèn-
cia, celebrada el mes d’octubre de 2007 a les illes Açores, ja s’ha vist que la re-
lació de forces no és especialment favorable. En aquest context, la darrera Co-
municació de la Comissió74 presentada en aquesta Taula Rodona, en dóna
una de freda i una de calenta. En l’òptica de la inclusió activa i de la consulta
oberta amb aquesta comunicació, es proposa explotar el potencial dels mer-
cats de treball inclusius i reforçar els mínims socials i les rendes mínimes així
com l’accés a serveis socials de qualitat. També afegeix la idea de crear una xar-
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71. D’acord amb la decisió 1672/2006 que estableix el Programa Comunitari per a l’Ocupació i la Solida-
ritat, adoptada pel Parlament i el Consell del 4 d’octubre de 2006.
72. Vegeu Government of Romania. Ministry of Labour, Social Solidarity and Family. Sectorial operational
Programme. Human ressources development. 2007-2013. Bucarest, gener de 2007.
73. Presidència portuguesa des de juliol 2007.
74. Comunicació denominada sota el complicat títol de Moderniser la protection sociale pour renfor-
cer la justice sociale et la cohésion économique: promouvoir l’inclusion active des plus eloignés du
marché de travail, Brussel·les, 2007.

05 SOCIETAT CATALANA 8.qxd  30/4/08  17:30  Página 206



xa d’observatoris. Com és obvi el debat resta obert i que basculi en un o altre
sentit, dependrà molt de com es posicionin els estats membres.

LES JOIES DE LA CORONA. «LOS PLANES NACIONALES 
DE INCLUSIÓN SOCIAL DEL REINO DE ESPAÑA»

A conseqüència dels acords de Lisboa 2000, s’elaboren els plans d’inclusió a
l’Estat espanyol. L’any 2002, en un congrés a Saragossa sobre «La pobresa i l’ex-
clusió, avui», organitzat per l’Escola de Treball Social d’aquella Universitat, la
que en aquell moment era la directora general del Ministeri va intentar de-
mostrar que el primer PNAIS «del Reino de España» es situava, per la seva qua-
litat i rigor, en la primera divisió del rànquing europeu. Vist des de la perspec-
tiva de 2007, i en termes comparatius,75 tant aquell primer com els altres tres
PNAIS més aviat estarien entre la segona i la tercera divisió. Quins són els seus
punts febles més sobresortints?

Malgrat que tots els estudis posin de relleu que la Seguretat Social és un
instrument de primer ordre en la possibilitat de fer sortir de la pobresa amplis
col·lectius de població i que aquesta és una competència del Govern central,
els PNAIS del Reino de España no es proposen disminuir els diferencials que
des de fa molts anys tenen respecte a les mitjanes de la Unió Europea abans de
l’entrada dels nous països membres. Tot i les millores en extensió i cobertura
dels darrers temps (pensions, dependència...) les diferències continuen essent
considerables respecte a la despesa pública per malaltia, discapacitat, pen-
sions, habitatge i sobretot família i fills. Tal com mostren les mateixes xifres
que dona el IV PNAIS, la taxa de risc de pobresa abans de les transferències de
la Seguretat Social afectava, l’any 2005, un 41,3 % de la població, i després de les
transferències un 19,9 % (IV Plan Nacional, 2006, p. 39 i 41). Aquesta absència
sistemàtica de relació entre el PNAIS i la protecció social ha continuat tal com
ja la posaven de manifest l’informe provisional de Caritas76 i el del Consell
Econòmic i Social77 respecte al primer i el tercer Pla. Només ha millorat en el
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75. Vegeu Estivill. J (2006). «¿Hacia una estrategia europea? Los Planes Nacionales de Inclusión Social»,
a: Vidal, F. [ed.]. La exclusión social y el estado de bienestar en España. Madrid: FUHEM/Universidad de Comillas.
En aquest article, els PNAIS del Reino de España es comparaven amb els portuguesos i se’ls passava pel
sedàs transversal de la participació.
76. Vegeu Caritas Española, 2001, Propuestas de Caritas para el Plan Nacional para la Inclusión Social, Madrid.
77. Els informes del Consejo Economico y Social són especialment rigurosos i acurats. Vegeu en aquest
cas l’Informe sobre el borrador del III plan Nacional de Acción patra la Inclusión Social del Reino de España, Madrid 20 de
juliol de 2006.
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darrer d’aquests,78 ja que s’incorpora en tres dels seus cinc objectius priorita-
ris. Tot i no prendre compromisos explícits que vagin més enllà de les mesu-
res ja previstes.

Aquesta manca de valor afegit dels PNAIS del Reino de España i que sem-
blin més un llistat de mesures que, o bé ja s’aplicaven anteriorment o bé s’a-
plicarien sense ells, sense que hi hagi una articulació i encara menys una inte-
gració entre elles, xoquen amb la tradició del tercer programa europeu i amb
el caràcter estructural, pluridimensional i dinàmic de la pobresa i l’exclusió i
la integralitat de les estratègies que els mateixos PNAIS defensen.

El PNAIS 2003-2005 anunciava l’objectiu de reduir en un 2 % el nombre de
persones amb una renda inferior al 60 % de la mitjana dels ingressos del total
de la població i s’especificaven els mitjans: rendes mínimes, serveis socials i
ajudes d’emergència. Les primeres no depenen del Govern central, malgrat
que a cada PNAIS es repeteixi la cantarella d’un encàrrec fet a una universitat
de Madrid per intentar definir uns criteris estatals d’harmonització. El nom-
bre de beneficiaris per a 2005 era de 100.835 i la quantia de la prestació, si bé
augmenta, és irrisòria en moltes zones de l’Estat, tret del País Basc. Una part
dels serveis també depenen de les comunitats autònomes i una altra part del
«Plan Concertado», i les ajudes d’emergència són la xocolata del lloro. Segons
el Pla 2006-2008, la despesa realitzada en prestacions socials mínimes era 
l’1,48 % del PIB l’any 2003 i baixa a l’1,43 %, l’any 2005. Amb tot això, difícilment
es poden afrontar les causes més profundes de la pobresa i l’exclusió i els
col·lectius més afectats. Com a màxim es pot pal·liar una part de la dimensió
econòmica de la pobresa. Però els PNAIS són ben escadussers a explicar mesu-
res específiques en sectors com l’habitatge o la justícia i no diuen res de la po-
lítica econòmica i fiscal, que són fonamentals.

Els tres primers es focalitzaven per col·lectius. En el darrer es compensa
l’absència de tractament dels immigrants en els altres i se’ls dedica un apartat.
En general, acostumen a remetre als múltiples plans ja existents (persones
grans, accessibilitat, violència domèstica, immigració, voluntariat...). Qüestió
que podria ésser positiva si aquests darrers tinguessin ponts consistents a tra-
vés del quals es pogués transitar en els dos sentits i semàfors que s’encengues-
sin quan les mesures poguessin tenir una influència directa sobre les situa-
cions de pobresa i exclusió, com per exemple ho contempla l’Estratègia
Nacional Irlandesa contra la Pobresa (NAPS). Això seria un exemple del 
que en el vocabulari comunitari anomenen mainstreaming. Però els corrents 
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78. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, IV Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social del
Reino de España, Madrid.
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del Golf, que d’ací ve la paraula, no semblen banyar les aigües dels PNAIS es-
panyols...

Un altre buit dels PNAIS del Reino de España es la quasi total absència de
referència als PNAIS de les comunitats autònomes. Com si no existissin. En
un d’ells, com un bolet, es va citar com a bona pràctica el de Navarra. Aques-
ta ignorància del tractament territorial és contradictòria amb l’anàlisi que fan
els diagnòstics, la seva insistència en la distribució territorial de la pobresa i la
desigualtat i amb el fet de les àmplies competències que tenen les comunitats
autònomes i els ajuntaments en matèries importants per lluitar contra la po-
bresa i l’exclusió. No deixa d’ésser curiós que en el darrer PNAIS espanyol,
aquestes instàncies apareguin en l’apartat de coordinació política i en el de la
mobilització i implicació dels agents. Com si no fos necessari i previ intentar
posar-se d’acord o trobar mínims comuns denominadors sobre objectius,
mesures, activitats conjuntes, experiències, seguiment... de tots els PNAIS que
operen en l’Estat espanyol i per transferir-se els seus aprenentatges i coneixe-
ments.79

EL PLA NACIONAL D’INCLUSIÓ SOCIAL DE CATALUNYA

Com en una cascada descendent, també a Catalunya i a la resta de comunitats
autònomes, s’elaboren els corresponents plans d’inclusió. La versió actual del
de Catalunya té els següents apartats. Desprès d’una presentació, es tracta 
el fenomen general de l’exclusió social i les noves polítiques d’inclusió. S’hi
expliquen els nous principis de les polítiques inclusives. El següent capítol es
dedica a la necessitat d’un pla, fent una aproximació a la realitat catalana, pre-
senta les mesures actuals i explica el marc europeu. Seguidament s’establei-
xen els principis generals i les línies estratègiques. Per a cadascuna s’especifi-
quen els objectius estratègics i els operatius. El cinquè capítol presenta els
mecanismes de la futura concertació i el darrer explica l’avaluació, el segui-
ment i la innovació del Pla. S’hi troba, per fi, un calendari del seu desple-
gament.

Una lectura atenta d’aquest Pla Nacional d’Inclusió Social de Catalunya
reserva algunes sorpreses. La primera és que no hi hagi cap al·lusió als dife-
rents esforços fets anteriorment per la mateixa Conselleria des que es va 
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79. No deixa d’ésser interessant que a vegades siguin les comunitats autònomes les que organitzin ses-
sions de debat i intercanvi. Vegeu Millan Calenti [comp.] (2005), Exclusión social y politicas activas de inclusión.
La Corunya: Instituto Galego de Iniciativas Sociales y Sanitarias, (presentacions dels plans de Catalu-
nya, Galícia, Madrid i Navarra).

05 SOCIETAT CATALANA 8.qxd  30/4/08  17:30  Página 209



crear. Es pot estar més o menys d’acord amb el que s’ha fet però ignorar la his-
tòria pot conduir a repetir-la i el que és més greu, a cometre els mateixos
errors. Hi ha hagut una producció considerable de recerques, publicacions,
encontres i congressos, plans, programes i projectes que constitueixen un ba-
gatge que no es pot menysprear si no es vol, com en el mite de Sísif, estar con-
demnat, sempre, a tornar a començar. No deixa d’ésser curiós que l’única re-
ferència sobre els anteriors plans de la Generalitat es trobi.... en el Pla
d’Inclusió Social de Barcelona.80

Una altra sorpresa és la lenta cronologia que sembla presidir l’elaboració
del Pla de Catalunya. En efecte, el 12 de març de 200381 surt el Decret que crea
la Comissió Rectora del Pla. En ell, es fa esment a l’anterior Pla Integral de
1995 i en l’article cinc s’especifica que tindrà una durada de quatre anys (2003-
2006). Malgrat aquest compromís no és fins el mes de febrer de 2006 que 
la consellera presenta el Pla,82 que porta data d’un mes abans. En la presenta-
ció es precisa que aquest s’ha elaborat durant 2005, que s’obre un període fins
abril per la concertació amb el món local, els agents socials (sindicats i empre-
saris) i el conjunt dels departaments i que tindrà una vigència fins l’any 2009.
En el grup 8 de la Revisió de l’Acord Estratègic de 20 de juliol de 2007 dedicat
al foment de la cohesió social es torna a parlar del Pla d’Inclusió Social i s’es-
pecifica que l’any 2008 es desenvoluparà un sistema d’indicadors, es modifica-
rà el PIRMI i es crearà l’Observatori de la Pobresa. Aquest pas de tortuga té,
entre altres conseqüències, que el calendari previst i molts dels compromisos
adquirits quedin desfasats actualment.

No acaben aquí les sorpreses. En el Pla que es comenta, hi ha una capacitat
inventiva de paraules i fórmules força considerable i que compliquen la vida
del lector i la seva aplicació. La llista podria ésser llarga, però dos botons poden
servir de mostra. Així, es parla d’«exclusió polièdrica», per exemple, a la qual
s’afegeix la seva multidimensionalitat i multifactorialitat. Hom pot pregun-
tar-se què afegeix la primera noció, a les altres dues ja prou complicades. Un
altre exemple el proporciona el següent paràgraf: «...són només alguns dels
molts exemples en què es presenta una articulació en forma de cúmul de cir-
cumstàncies desfavorables fortament interrelacionades per l’acció d’una
multiplicitat de factors d’exclusió i risc de diversos àmbits».

Tanmateix, no deixa d’ésser interessant introduir, com ho fa el Pla, la no-
ció de vulnerabilitat (Negri i Saraceno, 2003), lligada al risc i a la creixent ines-
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80. Ajuntament de Barcelona, Barcelona Inclusiva 2005-2010. Barcelona, 2005, p. 11.
81. DOGC núm. 3841.
82. És sobre aquest pla que es fan els següents comentaris.
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tabilitat i precarietat del mercat de treball. Menys interessant, però, és l’expli-
cació de l’exclusió social, de la qual s’arriba a dir que engloba la pobresa, des-
coneixent que hi ha exclosos que no són pobres i que d’aquests n’hi ha que no
són exclosos.

El Pla defineix vuit principis «que haurien de governar la nova lògica de
les polítiques innovadores». Nou i innovació són paraules repetides desenes
de vegades com si abans no hagués existit res o com si tot fos inèdit. Si s’ana-
litzen els vuit principis (perspectiva comunitària, autonomia, multidimen-
sionalitat, proactives, participació, no n’hi cap que no hagi estat evocat o afir-
mat en altres textos anteriors de lleis de serveis socials o de plans de lluita
contra la pobresa i l’exclusió. Els vuit principis no es corresponen amb les
vuit línies estratègiques, tot i que alguns s’hi veuen reflectits, i no sempre hi
ha coherència entre aquestes línies estratègiques i els seus corresponents ob-
jectius estratègics i operatius. Tampoc s’hi fa esment de cap compromís pres-
supostari.

No és el cas, aquí, de fer una anàlisi exhaustiva del Pla. Tanmateix cal as-
senyalar, per acabar, que milloraria si s’actualitzessin i es matisessin totes les
referències a les mesures europees en els dos capítols on s’hi fa més menció: el
de l’aposta catalana per l’estratègia europea i el dedicat a l’avaluació, segui-
ment i innovació.83

El 2007,84 les activitats al voltant del Pla semblen agafar una altra velocitat
després de les visites fetes per responsables del Departament de Benestar i Fa-
mília als altres departaments de la Generalitat per intentar veure quins són els
programes que podrien coordinar-se amb el Pla d’Inclusió. Per un costat, s’es-
tà treballant per millorar, aprofundir i detallar l’actual redacció. Per un altre,
s’ha establert un diàleg amb la Taula d’Entitats del Tercer Sector de Catalu-
nya85 per a definir concertacions posteriors i el paper del món associatiu a es-
cala local. Igualment, s’estan accelerant els convenis amb els ajuntaments i 
s’han encarregat els treballs preparatoris del futur Observatori de Catalunya
que hauria de treballar de manera semblant a altres que existeixen en altres
països i en l’àmbit europeu86 fent el seguiment de la situació i de les mesures
que es prenguin.
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83. És notòria la falta d’actualització en l’apartat dels indicadors. Vegeu Atkinson, T., Cantillon, B.,
Marlier, E., Nolan, B. (2002), Social indicators. The Eu and social inclusion. Nova York: Oxford University Press.
84. Hom vol agrair les informacions facilitades per Carolina Homar i Maria Eugènia Sala.
85. La Taula es va posicionar en el Manifest final del seu Congrés de 2007, demanant un gran pacte per la
inclusió social i una major concreció del pla d’inclusió.
86. Vegeu Estivill, J.-APIP (2007), Estudi sobre els observatoris d’inclusió social a Europa, l’Estat espanyol i Catalunya,
Barcelona.
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ELS PLANS LOCALS D’INCLUSIÓ SOCIAL. 
UNA ESPERANÇA?

La lluita contra la pobresa i l’exclusió i el desenvolupament local han estat
moviments paral·lels i no sempre han anat en la mateixa direcció. Però des de
fa uns anys que en bastants països s’estan conjugant ambdós tipus d’iniciati-
ves, especialment articulades amb els nous plantejaments estratègics de pla-
nificació i desplegament de les principals ciutats europees i de fora del vell
continent (Rofman i Villar, 2006). Per citar només els països més propers,
aquest és el cas dels Contractes de Ciutat a França, que ja estan en la segona
generació, o del Programa Xarxes Locals iniciat a Portugal l’any 1997 i que ja
abasta la gran majoria dels ajuntaments del país veí (Amor, 2005), i dels Plans
de Zona (Battistela, De Ambrogio, Ranci Ortigosa, 2004) que s’implementen
a Itàlia des de la Llei de serveis socials de l’any 2000. Aquesta conjugació d’es-
forços també comença a reflectir-se a Catalunya.

En el marc del Pla d’Inclusió Social de Catalunya i seguint la idea d’una
concreció local que també es troba en el Pla estatal i en les indicacions euro-
pees, el Departament de Benestar i Família, l’any 2006, crea el Programa per al
Desenvolupament de Plans Locals per a la Inclusió Social.

La posada en funcionament d’aquest programa obre una nova via de
col·laboració del Departament amb els ens locals. El primer, mitjançant 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), que posa a disposició
dels segons un conjunt de recursos econòmics i tècnics. Així, en matèria de
cooperació financera l’aportació de l’ICASS pot permetre als ajuntaments
d’afrontar les despeses que deriven de les següents actuacions:

– L’organització de processos de participació i diàleg amb el tercer sector i
altres actors locals

– La creació d’una Oficina Tècnica i la contractació de personal qua-
lificat

– La creació i funcionament d’espais de coordinació i seguiment interde-
partamentals, interadministratius i intersectorials

– La realització de diagnòstics, estudis i anàlisis sobre l’impacte de l’exclu-
sió social i les pràctiques i polítiques per a la inclusió en el territori

– La realització de processos periòdics d’avaluació externa del Pla Local
– La realització d’activitats de formació especialitzada dirigida al conjunt

del personal al servei de l’Administració local
– L’organització de jornades de sensibilització, divulgació, reflexió i debat

amb la ciutadania
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Mentre que en termes de cooperació tècnica el Departament facilita:

– L’assessorament i el suport tècnic a municipis i a professionals en matè-
ria d’accés a recursos econòmics i tècnics per al desenvolupament dels
plans locals

– L’organització d’activitats de formació especialitzada per als tècnics
– L’organització de seminaris, jornades, per a l’intercanvi d’informació i

coneixement sobre pràctiques i polítiques per a la inclusió social arreu
del territori català

– La producció i transferència d’estudis i investigacions en matèria d’in-
clusió social i lluita contra la pobresa

D’acord amb aquestes indicacions, el Departament ha signat vint conve-
nis, que tenen una vigència anual, amb els corresponents ajuntaments que ho
han sol·licitat i que han estat seleccionats segons els criteris d’equitat i equili-
bri territorial, necessitats socials i potencialitats. Els vint ajuntaments selec-
cionats són: Badia del Vallès, Banyoles, Barcelona, Berga, Constantí, Cornellà
de Llobregat, Figueres, Girona, l’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa,
Martorell, Mataró, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Reus, Sabadell,
Salt, Sant Boi de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet.

Es tracta de posar en marxa un procés, entre 2006 i 2009, que promogui un
nombre petit, però significatiu, d’experiències pilot, que porti al diagnòstic de
l’exclusió social a escala local, al disseny del Pla corresponent i a iniciar els 
primers passos del seu desplegament. Davant d’aquests objectius, la situació 
i el ritme dels ajuntaments no és la mateixa. Barcelona87 i Santa Coloma de
Gramenet88 ja tenen els seus propis plans locals redactats i en funcionament.
Altres municipis estan fent els estudis previs, els de més enllà constitueixen
les oficines tècniques, però tots han de tenir, per a la fi de 2007, el seu propi 
Pla elaborat. Durant aquest any, ja s’ha endegat la formació dels tècnics locals
segons un programa elaborat per l’IGOP de la Universitat Autònoma de Bar-
celona.89

No deixa d’ésser interessant constatar, segons el full informatiu del pro-
grama, que el tipus de cooperació promoguda pretén superar «l’assistencia-
lisme i l’atenció no contextuals de les necessitats individuals, la centralitat de
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87. Ajuntament de Barcelona, Pla municipal per a la Inclusió Social 2005-2010, Barcelona 2005.
88. Annex al Conveni marc 2007, Ajuntament de Santa Coloma, Programa contra l’Exclusió Social. Pla
Local per a la Inclusió Social, 2006.
89. Vegeu el programa, que gira al voltant de tres eixos: 1) cap a una estratègia de protecció social i fo-
ment de l’autonomia personal, 2) cap a una producció de coneixement compartida i 3) cap a uns serveis
públics inclusius.
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la renda, l’enfocament no reactiu orientat a les conseqüències o manifesta-
cions d’un fenomen, la segmentació vertical de responsabilitats i funcions per
nivells d’administració, la rígida separació del que es comprenia per esfera
pública vers esfera privada així com l’homogeneïtzació social i territorial de
les accions polítiques i institucionals».90

S’afegeixen a aquestes intencions, conceptes i paraules com innovació,
proximitat, transversalitat i interdepartamentalitat, treball en xarxa, transfe-
rència de coneixements, avaluació. Totes elles formen part del bagatge, certa-
ment estimulant i que fa néixer esperances, amb què es volen afrontar els rep-
tes que es plantegen a les polítiques públiques socials actuals del nostre país.
Es tracta d’un vol d’orenetes que anuncien un altre estiu o d’una enèsima vo-
lada de coloms sense conseqüències reals?

Només amb el temps i rigorosos esforços avaluadors es podran respondre
aquests interrogants. Ara per ara, es poden suggerir alguns esculls potencials
que aquests Plans Locals hauran de superar.

El primer, és que per més que es digui, no és fàcil innovar en el camp social.
Caldrà fer un bon esforç d’imaginació i reunir certes condicions perquè això
no quedi en el tinter de les bones intencions. A més, caldrà posar-se d’acord so-
bre què significa i com es verifica la innovació, lligada a la inclusió social.

El segon és que els plans locals hauran de tenir unes característiques espe-
cífiques que els donin una identitat pròpia que els faci diferents dels molts al-
tres plans i programes que ja existeixen. Si no el risc és el d’una superposició
més i de crear més confusió que una altra cosa. A més, s’hauran de legitimar,
mostrant que són capaços d’obtenir resultats concrets.

El tercer té a veure amb la proximitat als ciutadans, a la qual s’atorguen to-
tes les virtuts. Tanmateix no es pot oblidar que a més d’aquestes, les mesures
locals són més sensibles a les pressions partidistes, a les manipulacions políti-
ques i als caciquismes de campanar i que la suma de plans locals no fan una es-
tratègia integral. Per intentar resoldre l’exclusió social local cal atacar orígens
i causes que sovint es troben en altres àmbits territorials.

El quart és que és més fàcil de parlar de la transversalitat que aplicar-la. Des
dels anys vuitanta del segle passat que, a causa de la creixent consciència de la
pluridimensionalitat de la pobresa i l’exclusió, s’intenten aplicar polítiques
integrals, globals, transversals. Ara bé, això s’enfronta amb el fet que cada de-
partament, sigui local, comarcal, nacional, estatal o europeu té la seva lògica,
mandat, pressupost, cultura organitzativa i estil professional. Més enllà dels
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90. Full informatiu del Programa per al Desenvolupament dels Plans Locals per a la Inclusió Social, Bar-
celona 2007.
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discursos, la majoria dels respectius departaments no estan disposats a com-
partir-ho realment. També cal recordar, la gran dificultat de convocar, con-
vèncer i trencar aquests discursos i pràctiques compartimentats des de Serveis
Socials o des de la lluita contra la pobresa.91

En uns moments de trencament de les xarxes familiars i socials, de creixent
individualisme i desconfiança política en el conjunt del país, sembla prou difí-
cil que es puguin crear climes locals i autònoms de capital social (Bevort, La-
llement, 2006). Sense el qual, la concertació i el partenariat entre tots els actors
locals, tan necessaris per als Plans d’Inclusió, no acostumen a funcionar. Tota
una altra qüestió és que els tècnics puguin i vulguin treballar en xarxa.

El sisè és el d’intentar anar més endavant d’una cultura avaluadora que
massa sovint ha consistit en justificacions administratives i financeres, en au-
toexplicacions narcisistes i en complaents informes acadèmics, al mateix
temps que crear potents mecanismes d’observació i verificació, com l’anun-
ciat observatori, i de realitzar sistematitzacions que siguin capaces de derivar
ensenyances estratègiques de les experimentacions i de transferir-les (Estivill,
2007) vers polítiques i actors de major abast. Això planteja, per un costat, 
l’obertura vers l’exterior, vers més enllà dels Pirineus, per connectar amb al-
tres nacions i regions que també tinguin plans d’inclusió, i per l’altre, la ne-
cessària coordinació entre els plans locals i el Pla Nacional que demana un
constant i sistemàtic moviment d’anada i tornada, d’alimentació mútua, de
circuits informatius i d’intercanvi de coneixements.

El vuitè és el de fer propostes sòlides que articulin el sistema de protecció
social amb les mesures d’inclusió. Aquesta és una de les proves de foc del Pla
d’Inclusió a la qual cal afegir els compromisos pressupostaris amb calendari i
que no siguin una suma de mesures ja previstes. Només així es podrà afirmar
el valor afegit del Pla d’Inclusió Social de Catalunya.

EL VALOR AFEGIT DEL CICLE QUE S’ACABA L’ANY 2007

Hom pot preguntar-se pel valor afegit del nou cicle iniciat a Lisboa 2000 i que
s’acaba en la mateixa ciutat, l’any 2007. Plans Locals, Plans Nacionals i Estatals,
Informes Conjunts, aplicació d’un sistema comú d’indicadors, constitueixen
les fites del viatge circular. No és el cas de fer-ne un balanç detallat. Però, ja des
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91. A la fi dels anys vuitanta, el Govern basc va establir un programa integral de lluita contra la pobre-
sa amb tres nivells. Va obtenir bons resultats en els dos primers, però, malgrat els seus esforços, va fra-
cassar en el de la interdepartamentalitat. Vegeu Informe de evaluación del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en
Euskadi (1988-1992), Vitòria: Departamento de Trabajo y Seguridad Social.
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d’ara es pot suggerir que els plans han suposat un pas endavant en l’obligació
dels estats d’intervenir en la lluita contra la pobresa i l’exclusió. En molts
d’ells han significat una obertura de la concertació consultiva vers altres ac-
tors i fins i tot l’inici d’algunes experiències de participació92 dels afectats. Les
dinàmiques partenarials han avançat arreu així com l’aproximació territorial.
El balanç és molt menys optimista respecte a la integralitat i la coordinació de
les mesures. A més, sovint els plans no concreten els objectius ni els quantifi-
quen, les prioritats són genèriques i les mesures són copiades de programes ja
existents. Tanmateix, el més preocupant és, per un costat, el retorn de les
imatges individualitzadores i punitives de la pobresa i, per l’altre, la perma-
nència i sovint la profunditzadores de les situacions de pobresa i exclusió en
un dels continents més rics del planeta.

Ara, caldrà veure com les noves estratègies es formularan, com s’aplica-
ran, quins resultats tindran en la nova fase i sobretot com s’articularan amb
els plans de reforma. A Lisboa 2000 es va preveure que l’any 2010 seria destinat
a la lluita contra la pobresa i l’exclusió a Europa. Queden tres anys per inten-
tar fer avenços substantius. Per ara, no hi ha moltes raons per a ésser gaire op-
timistes. En qualsevol cas i com recorden les darreres afirmacions dels princi-
pals actors de l’escena europea i d’entre ells, EAPN (European Antipoverty
Network),93 el 2010 serà l’ocasió per a fer un balanç del que ha estat aquesta
dècada i poder avaluar progressos i retrocessos en la lluita contra la pobresa i
l’exclusió en tots els àmbits territorials de la Unió Europea. I per tant a Cata-
lunya.
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92. Des de 2001 cada estat membre que presideix en el primer semestre organitza un encontre amb per-
sones en situació de pobresa. El darrer es va cel·lebrar a Brussel·les en el mes de maig de 2006.
93. Vegeu el discurs de Fintan Farrell, director d’EAPN en la taula rodona de les illes Açores.
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