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RÉSEAU EUROPÉEN D’ACTION SOCIALE 

 

1. Presentació 

El sector social viu de molt a prop el creixent patiment de bona part 

de  la població i avui ens trobem amb un fet colpidor que ens fa 

sentir-nos impotents: el procés de la crisi actual ens ha portat major 

pobresa, però sobretot ha posat en evidència que la nostra societat  

és cada dia més desigual. L’Estat espanyol és un dels països 

europeus on la diferència entre els més rics i els més pobres és cada 

dia més gran. 

Aquest fet ens mostra que estem en una societat malalta, en la qual 

l’‘increment de la riquesa sembla ser l’única motivació. A través  

d’operacions financeres, evasió fiscal i corrupció es busca el diner 

fàcil i s’obvia un principi que hauria de regir totes i cadascuna de les 

accions i projectes: treballar per una economia en benefici de les 

persones. Si fos així, la prioritat seria construir una societat on tots 

els ciutadans poguessin gaudir d’un major benestar i, sobretot, 

d’una major justícia redistributiva. 

ECAS ha lluitat per aquests principis i ens sentim compromesos a 

continuar lluitant per una societat més equitativa. Hem reflexionat 

sobre el nostre entorn, on l’increment de persones que pateixen 

situacions de carència ha estat una constant en els darrers anys, i  

hem vist amb preocupació que està creixent l’abast i la severitat de 

la pobresa. 

Els canvis socioeconòmics actuals, motivats per una crisi profunda 

que ens planteja un escenari en què res tornarà a ser com abans,  

on els referents i els valors dels darrers anys s’han transformat, ens 

situa en un context nou i diferent que ens obliga a cercar nous 

paradigmes i a desenvolupar noves accions. 

 

2. Objectius 

Davant aquesta realitat, volem fer la nostra aportació per eradicar  

la pobresa i l’exclusió. Aquesta jornada pretén crear un espai 

d’intercanvi i reflexió que ens ajudi a trobar noves respostes per una 

nova època, amb l’objectiu de lluitar contra una xacra que ni tan 

sols en temps de bonança vàrem aconseguir eliminar.  

Formen part d’una Europa que determina moltes de les condicions 

socials i econòmiques del nostre país.  Partint de l’estudi realitzat 

per l’Obra Social de la Caixa Crisi i fractura social a Europa. Causes i 
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efectes  a Espanya (Col·lecció d’Estudis Socials,  núm.35),  ens 

apropem  a les polítiques socials europees per entendre millor la 

seva capacitat, el seu impacte i la seva eficàcia a l’hora d’aconseguir 

una societat més justa i igualitària.  

Els objectius de la jornada són: 

 Conèixer la realitat del nostre país en relació al context europeu   

 Analitzar les polítiques socials europees, i el retorn i les respostes  

de les mateixes en els diferents països i situacions 

 Reflexionar sobre les vies per lluitar contra les desigualtats i 

identificar noves maneres per garantir els drets socials de la 

ciutadania  

 Mostrar experiències  de bones practiques a càrrec de diferents 

entitats d’Europa 

 Definir el rol del sector social davant una Europa desigual on els 

drets de les persones es debiliten i la cohesió social es posa en 

perill 

 

3. Inscripció  

Places limitades. Es prioritza la inscripció dels professionals 

d’ECAS i ESAN amb experiència en la lluita contra la pobresa. 

Dates d’inscripció: 

2-10 de setembre per a entitats d’ECAS i ESAN 

11-20 de setembre per altres entitats 

En el moment d’inscriure’s cal indicar el grup de treball 

en el qual es desitja participar. 

 

4. Programa 

8.30 – 9h → Acreditació assistents i entrega de materials. 

9 – 9.30h →Inauguració, amb intervencions de: 

• Teresa Crespo, presidenta d’ECAS 

• Lion Bonjardin, president d’ESAN 
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• Jaume Lanaspa, director general de la Fundació “la Caixa” 

• Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya 

 

Blocs temàtics 

PRIMER BLOC: EUROPA I EL PACTE SOCIAL 

9.30 – 10.15h → Conferència sobre polítiques socials europees, a 

càrrec d’un representant de la Comissió Europea 

10.15 – 11h → L’efecte de la crisi en el context europeu, a càrrec de 

Miguel Laparra, docent de la Universidad Pública de Navarra i 

coautor de l’estudi Crisi i fractura social a Europa. Causes i efectes a 

Espanya 

11 – 11.45h → Diàleg amb la participació de la fila 0 

11.45 – 12.15h → Pausa-cafè 

SEGON BLOC: LES DESIGUALTATS EN EL NOSTRE CONTEXT 

ACTUAL 

12.15 – 13.15h → Taula rodona: Com garantir els drets socials en el 

context de canvi actual? 

13.15 – 14.15h → Grups de treball a partir de la taula rodona 

• Grup 1: Com fem de l’educació un element preventiu per lluitar 

contra la desigualtat? Coordina: Ismael Palacín, director de la 

Fundació Jaume Bofill  

• Grup 2: Com aconseguim una ciutadania activa i participativa en 

l’economia, la política i la societat? Coordina: Fernando Pindado, 

expert en polítiques públiques 

• Grup 3: Com garantim uns ingressos vitals a la ciutadania? 

Coordina: Maite Montagut, docent de la Facultat d’Economia i 

Empresa de la UB 

• Grup 4: Com canviem el concepte d’habitatge entès com un bé de 

consum i especulació per un bé de primera necessitat? Coordina: 

Juli Ponce, docent de la Facultat de Dret de la UB 

 

14.15 – 15.15h → Dinar 
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TERCER BLOC: LA PRAXI PER LLUITAR CONTRA LA POBRESA 

15.15 – 16.30h → Exposició de l’estat d’opinió de les entitats 

d’ECAS. A partir de sessions dirigides per Pau Vidal, coordinador de 

l’Observatori del Tercer Sector   

16.30 – 18.30h → Experiències de lluita contra la pobresa. Què 

estem fent contra les desigualtats i l’exclusió en els diferents àmbits 

d’actuació?  

• Habitatge: Polítiques d’expropiació temporal, prevenció dels 

desnonaments, ajudes socials per al lloguer de pisos, a càrrec de 

Vanesa Valiño de l’Observatori DESC 

• Economia solidària: Xarxa d’economia solidària, a càrrec de Jordi 

Via, ARÇ Cooperativa 

• Educació: Experiència educativa pendent de confirmar 

• Rendes mínimes: Rendes per garantir el mínim vital: models i 

resultats a Espanya i altres països d’Europa, a càrrec de David 

Casado, Ivàlua   

• Noves vies de finançament: Aportacions de la societat civil, a 

càrrec de Malika Tabti, Secours Populaire Français 

18.30 – 19h → Cloenda. Lectura de les propostes de lluita contra la 

pobresa per a la compareixença d’ESAN al Consell d’Europa 


