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Nous sentits i noves formes
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Nous sentits i noves formes
de treballar
ECAS aglutina vuitanta entitats catalanes d’acció
social que treballen per donar resposta a les necessitats de col·lectius en situació o risc d’exclusió
social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres i la tasca de la mateixa federació
per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita
per la igualtat d’oportunitats per a tota la població,
així com en la voluntat de transformar la societat
per fer-la més justa i igualitària.
ECAS neix amb la vocació d’oferir un espai d’intercanvi, diàleg i coordinació, no només entre les entitats
associades, sinó també amb les administracions i la
resta d’agents socials. El nostre objectiu és sumar
esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió,
fer efectius els drets de les persones, promoure
la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota
la població mitjançant la construcció d’una esfera
pública compartida basada en el compromís i la
coresponsabilitat.
Fruit d’un intens treball coordinat en el si d’ECAS,
els dies 14 i 15 de juliol del 2009 vam celebrar el
nostre primer congrés que, amb el títol Treball i
Ciutadania, va reunir 400 participants per debatre
al voltant del tema i fer aterrar la teoria intel·lectual
en la pràctica diària dels professionals de la inserció
sociolaboral. La trobada va comptar amb nombrosos experts en el camp de les relacions entre el
treball i la ciutadania, i va ser el punt de partida
d’una xarxa de relacions i col·laboracions que continua donant fruits.
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Col·laboracions en aquest número:
Teresa Crespo (presidenta d’ECAS), Sara Berbel
(Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el
Treball), Robert Castel (sociòleg), Francisco Ramos
(Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya), Violeta Núñez (professora titular de
Pedagogia Social UB), Jordi Gual (sotsdirector gral.
de la Caixa), Jaume Sellés (CCOO de Catalunya),
José Miguel Leo (CEESC), Meritxell Vegué (FIAS),
Raquel Gil (UGT), Sara Berbel (DGIOT), Javier Ibars
(Foment del Treball), Juan Antonio Esteban (director
general InfoJobs) Núria Sanz i Ruiz (FSC Inserta)
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Treball i Ciutadania
Nous sentits i noves formes
de treballar

PRESENTACIÓ
Teresa Crespo
Presidenta
d’ECAS

ECAS va organitzar el seu primer congrés com a federació d’entitats d’acció social amb
l’objectiu de reflexionar sobre un tema cabdal per als professionals que formen part de
l’organització: el treball i la ciutadania. L’elecció de la temàtica no era pas trivial, sinó tot
el contrari. Era fruit de l’evolució de la nostra entitat i, sobretot, estava íntimament relacionada amb els objectius i les finalitats que van donar lloc a la convocatòria de les dues
jornades celebrades el juliol del 2009.
La nostra associació es va crear per promoure el benestar social, la promoció i la qualitat
de vida dels ciutadans i ciutadanes i, en especial, d’aquelles persones en situació o risc
d’exclusió social. ECAS sempre ha volgut promoure un model de desenvolupament social
compartit per l’Administració i la societat civil, on cadascú exerceixi la seva responsabilitat, i una de les vies per aconseguir-ho és la creació d’espais d’intercanvi que permetin el
foment de mesures en el marc de polítiques socials renovades que ens acostin a la societat més justa i igualitària que tots desitgem. En aquest context institucional, el congrés
volia oferir un espai participatiu en què professionals i administracions aprofundissin en
el coneixement del món del treball, reflexionessin i definissin propostes i acords estratègics capaços de generar impactes positius per als col·lectius que pateixen o es troben en
risc de caure en situacions d’especial vulnerabilitat. Ens interessava copsar, en primer
lloc, els canvis que el context socioeconòmic actual provoquen en el món laboral i analitzar, conseqüentment, les transformacions que es donen en les relacions socials. Volíem
aprofundir en les diverses dimensions de l’individu davant el repte de desenvolupar noves
formes i models socials amb relació al treball. Finalment, desitjàvem plantejar els nous
desafiaments que han d’afrontar els diferents agents socials —i en concret les entitats
del tercer sector— per tal de construir una societat on les oportunitats i els drets de les
persones estiguin plenament reconeguts i es facin efectius.
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Amb la perspectiva del temps passat des de la finalització del congrés, reprenem els
compromisos que en aquell moment vàrem assumir. No cal dir que el manifest final
que es va llegir en l’acte de cloenda està present en els nostres objectius actuals, i avui
seguim demanant i treballant perquè no hi hagi cap persona sense ocupació, perquè
desaparegui la vulnerabilitat dels immigrants, perquè els joves puguin albirar un futur
esperançador, perquè la lluita contra la pobresa sigui més efectiva, perquè la inclusió
social es faci realitat i perquè la prevenció s’estengui com a pràctica incorporada en les
intervencions i plans d’actuació de les entitats i de les administracions. En definitiva, desitgem desenvolupar una nova concepció social que redescobreixi la veritable riquesa de
les persones i ens permeti gaudir plenament de la igualtat d’oportunitats, la responsabilitat compartida, l’ocupació, la qualitat de vida i la cohesió social.
Amb aquesta publicació, que inicia una sèrie de tres quaderns al voltant del tema que va
donar nom al congrés, volem oferir una síntesi del contingut de les aportacions que s´hi
varen presentar. Cada fascicle se centrarà en un dels tres eixos temàtics d’aquelles jornades i constituirà un document de reflexió per ajudar els professionals a orientar les seves
responsabilitats a fi i efecte de fer més viable l’exercici de la plena ciutadania.
Aprofito aquesta presentació per reafirmar la nostra voluntat de continuar treballant amb
totes les entitats, agents socials i administracions que varen participar al congrés; per
part nostra, ens comprometem a trobar noves vies de col·laboració que siguin útils als
nostres associats i a la societat en general. En aquest sentit, assumim plenament les
paraules pronunciades en la cloenda: si bé el congrés acabava aquell 15 de juliol de 2009,
la feina a fer tot just començava en aquell acte.
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Els reptes del treball
a Catalunya

Sara Berbel
Direcció General
d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball
Departament Treball

L’oportunitat de crear un punt de trobada per parlar de treball, de
ciutadania i d’igualtat d’oportunitats és inqüestionable. La nostra
societat viu immersa en una nova cultura del treball on s’han modificat les pautes socioeconòmiques tradicionals, però també les
socioculturals. Si hi ha un fet que esdevé rellevant, aquest és la
inclusió de nous col·lectius en l’àmbit laboral; i són col·lectius que,
naturalment, tenen també els seus drets fonamentals. L’exemple
més clar és la inclusió de les dones al mercat de treball, que ha
provocat una transformació silenciosa, però profunda; de fet, en
aquest cas es parla d’una revolució de l’organització social en el
seu conjunt. Però també hi ha altres col·lectius, com les persones
amb discapacitats o les provinents de la immigració —persones,
en definitiva, amb risc d’exclusió— que aspiren a inserir-se en
condicions d’igualtat i que, sens dubte, representen un repte per
al futur del treball. Ens trobem, no obstant, que hi ha dèficits pel
que fa als resultats de la inclusió social; les polítiques socioeconòmiques clàssiques han generat, i encara generen sovint, mercats
que són econòmicament excloents, si més no en part.
Això ens porta a treballar des de la lògica de la inclusió: totes
les persones han de tenir les oportunitats i els recursos necessaris per participar en la vida econòmica, social i cultural, i conseqüentment han de poder beneficiar-se d’un nivell de vida i d’un
benestar que en la societat en què vivim ens sembla natural.
Però, evidentment, afrontar aquesta inclusió en termes d’igualtat
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dels col·lectius amb més dificultats requereix polítiques globals.
No podem fer esmenes parcials, sinó que s’han d’ajustar moltes
peces i és aquí, precisament, on radica la clau del que hem de ser
capaços de fer. Perquè a l’Estat del Benestar, malgrat que hàgim
assolit nivells de qualitat de vida prou importants a més d’una
democràcia real, encara existeixen dos tipus bàsics d’injustícia.
Em remeto a les anàlisi de la pensadora Nancy Fraser, que crec
que s’ajusten molt al que estem vivint en aquests moments. Hi
ha una injustícia que tots coneixem, aquella contra la qual hem
lluitat sempre i que fa referència a la distribució dels recursos.
Lògicament, aquesta injustícia implica un desequilibri en l’economia objectiva, en la riquesa que cada persona té i en l’accés als
diversos àmbits de la societat; és una injustícia que pot comportar una marginació de caràcter econòmic.

>El

doble paradigma de les injustícies que
conflueixen en la nostra societat requereix polítiques polivalents que equilibrin la distribució
dels recursos entre totes les persones.<
Però, a més, hi ha un altre tipus d’injustícia molt menys visible,
de la qual parlem molt poc malgrat ser molt present en les nostres societats. Es tracta de la manca de reconeixement de les
persones que estan en col·lectius amb dificultats, i és una injustícia que comporta un desequilibri no en l’economia objectiva,
sinó en la simbòlica. Estem parlant, doncs, d’una discriminació
i marginació cultural d’alguns col·lectius o alguns segments socials; amb molta freqüència estan relacionats amb una classe
socioeconòmica de poc poder adquisitiu, però en tots els casos
l’important és que es tracta d’un dèficit que no és objectiu, sinó
simbòlic.
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Aquesta segona modalitat d’injustícia implica que un únic tipus
de política tradicional vers la distribució de recursos no és suficient per aconseguir la inclusió social que volem. Les dones, per
exemple, pateixen els dos tipus d’injustícia: els sous comparativament inferiors que reben, la major precarietat de la seva situació
i el menor nivell adquisitiu de què gaudeixen en són mostres
clares. Lamentablement, hem de parlar d’una feminització de la
pobresa: en aquests moments, vuit de cada deu persones pobres
són dones. Però hi ha també altres col·lectius, com les persones
estrangeres provinents de la immigració o les persones amb discapacitats, que requereixen atenció en tots dos aspectes: en la
distribució dels recursos i en el reconeixement social.
Aquest doble paradigma ens força a emprendre polítiques polivalents, i això sí que és una qüestió altament significativa i realment
innovadora. Resulta imprescindible realitzar actuacions tendents
a equilibrar la distribució dels recursos entre totes les persones,
i aquest repartiment equitatiu ha de comportar una disminució
de l’atur d’aquests col·lectius, que molt sovint dupliquen i fins i
tot tripliquen l’índex general.
En el cas de les persones amb discapacitats, per exemple, hem
d’aconseguir augmentar la seva taxa d’ocupació, hem d’oferir-los
la formació adequada, uns sous dignes, uns contractes estables i
fins i tot possibilitats de promoció professional, una de les qüestions que de vegades s’obliden. Però, alhora, hem de ser capaços
de posar en marxa polítiques de reconeixement, avançar en la
visibilitat social d’aquests col·lectius i en la valoració de les seves
aportacions al món laboral; augmentar la seva autonomia.
Per tal d’aconseguir aquest canvi des de la perspectiva de la
justícia social, caldria avançar en diversos aspectes. En primer
lloc, el treball ha d’incorporar la igualtat d’oportunitats. És una
obvietat afirmar que les persones són diferents; el problema
s’origina quan aquestes diferències, naturals o adquirides, esdevenen desigualtats. Els éssers humans, a causa de les nostres
trajectòries —el nostre naixement, el nostre entorn cultural— no
tenim les mateixes condicions de partida i, per tant, davant d’un
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lloc de treball no som tots iguals; això comporta la necessitat de
desactivar les polítiques neutrals. Aquesta realitat té com a conseqüència l’actual concentració d’immigrants i de persones amb
discapacitats en determinats àmbits productius: aquells on hi ha
menor nivell econòmic i poc prestigi social.
Un altre aspecte que cal tenir en compte és la necessitat d’ampliar el concepte de treball. La crisi de la centralitat del treball
és la crisi d'una concepció determinada del mateix treball. No és
el treball el que està en crisi, sinó una concepció que ens porta
a considerar el treball d’una forma estable, a temps complert,
remunerat, etc. És la crisi d’una determinada participació en el
procés productiu, d’una determinada relació amb el treball retribuït com a eix central de la ciutadania. Si l’analitzem una mica
més profundament, se’ns fa palesa l'evidència que allò que anomenem “treball” queda fora de l’àmbit d’activitats com les que
realitzem a la llar: les tasques domèstiques, la cura de persones
dependents i, fins i tot, aquelles tasques que es duen a terme
voluntàriament a través d’associacions sense ànim de lucre i que
són necessàries per al manteniment de la societat i per a la supervivència.

>Les

noves actuacions han de partir de les
capacitats de les persones, no de les seves
mancances o dificultats: hem de posar en valor
les seves habilitats i tenir en compte el seu
currículum ocult.<
Finalment, s’han d’adaptar les polítiques d’ocupació a les trajectòries vitals de les persones, i en això treballa també el Servei
d’Ocupació de Catalunya. En aquests moments, les persones
s’han d’adaptar als requeriments laborals, independentment
de les seves circumstàncies personals. Per contra, cal que la
nova cultura del treball no tingui més remei que cercar una nova
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organització de les polítiques laborals que respecti la trajectòria de les persones i s'hi adapti. També en formació s’estan fent
grans avenços en aquest sentit; hem de ser capaços d’imaginar
fórmules noves, com ara el coaching a domicili en els períodes
d’allunyament del lloc de treball, o la formació no presencial. En
aquest sentit, les tecnologies de la comunicació ens obren moltes
possibilitats.
No ens queda una altra solució que aplicar la lògica de la positivació. És a dir, cal que les noves actuacions parteixin de les
capacitats de les persones, i no de les seves mancances o dificultats; això vol dir posar en valor les seves habilitats, i implica
tenir en compte el seu currículum ocult. El currículum ocult és
aquell que no surt de la formació reglada, sinó de les experiències vitals de les persones. En els programes ocupacionals s’ha
de superar la perspectiva de considerar les persones en atur des
d’aquesta mancança, i prendre aquella que els dota de protagonisme. Aquestes persones són subjectes del seu canvi social i
són elles mateixes les que decideixen cap a on volen anar; des
del Departament de Treball, el que fem és acompanyar-les en
aquest procés.

societat industrial, ni tan sols en una de postindustrial; ara estem
de ple en una societat del coneixement. La nostra organització
horària, però, no ha canviat.
Dins el marc de la responsabilitat social, hem d’avançar en la
negociació col·lectiva, que ha de jugar un paper clau. No obstant,
totes aquestes qüestions estan tenyides de prejudicis socials
adquirits històricament, i això és molt difícil de canviar. Des del
Departament de Treball creiem que les polítiques socials i les
polítiques econòmiques es donen suport les unes a les altres, i
s’alimenten mútuament.
Proposem, doncs, un nou model econòmic de futur on l’economia
social de les persones i la igualtat d’oportunitats tinguin un espai
rellevant a Catalunya. Proposem una economia sostenible que
generi capital social.

>La

nova ciutadania requereix una organització del temps de treball diferent, adaptada a la
societat del coneixement en què vivim.<
En aquesta nova ciutadania cal una organització del temps de
treball diferent. El model de distribució temporal que tenim com
a referència a Catalunya es defineix per la societat industrial
posterior a la Segona Guerra Mundial, basada en una estructura
familiar nuclear clàssica i en una activitat productiva centrada bàsicament en els homes, on les dones es dedicaven a les tasques
reproductives. Els horaris estaven adaptats a aquestes tipologies, que no responen a la realitat d’avui. Ara ja no estem en una
12
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Cohesió i competitivitat:
nous sentits i noves formes
de treballar

Robert Castel *

En una visió retrospectiva, ens adonem que durant les primeres
dècades de l’era industrial la feina havia esdevingut, si més no al
món occidental, una base sòlida i un element proveïdor de drets
que assegurava la independència econòmica i social mínima
per a la gran majoria dels membres de la societat. Avui dia, en
canvi, aquesta funció integradora de la feina està profundament
qüestionada. Actualment hi ha un atur de masses i a més s’està
produint —i potser això comporta conseqüències més profundes— una degradació de l’estatut laboral, una multiplicació de
les situacions en les quals la feina, en ser precària, parcial i intermitent, ha deixat de ser una condició estable per acabar sent
una situació més aviat aleatòria; ja no permet, doncs, assegurar
l’existència social dels individus sobre unes bases sòlides.
Esquematitzant, s’ha passat d’un món laboral ordenat, estructurat,
fortament emmarcat per les categories del dret i de la protecció
social, a un univers mòbil, fluid, marcat en el fons pel segell de la
incertesa. Potser cal recordar l’abast i la dinàmica d’aquest canvi.
Quina és la naturalesa d’aquest capgirament que s’ha produït?
Què ha fet que haguem passat d’un ordre laboral estable, que
mantenia la creença en el progrés econòmic i social, a la inquietud,
a un sentiment d’inseguretat davant el futur que fa que avui dia la
feina hagi esdevingut, sens dubte, el principal problema, mentre
es creia que es tractava de la principal solució als nostres maldecaps i a la pobresa, la inseguretat social, la incertesa del que
ha de passar? Doncs és, precisament, l’enquadrament de la crisi
14

* Sociòleg, director
d’Estudis de l’École
d’Hautes Etudes de
Sciences Sociales de
París. Analista rigorós dels moviments
socials des de fa més
de tres dècades, va
introduir el concepte
de "la gestió de risc"
per definir les noves
polítiques socials que
es van implementar
als anys vuitanta.
Actualment les seves
investigacions giren
al voltant de l’exclusió
i la manca de compromís social o sentiment de pertinença
a la comunitat. La
vinculació d’aquests
conceptes amb la
crisi del treball i
la protecció social
són els temes que
aborda en un dels
seus últims llibres,
Las metamorfosis de la
cuestión social.

laboral i de la cohesió social que comporta. S’ha de buscar, per
tant, un enquadrament que sembli útil per tal de proporcionar
una nova perspectiva.
Si fos veritat que estem situats davant d’aquestes incerteses de
cara a la feina, quines són les eventualitats a les quals haurem
de fer front ? Estem sotmesos a exigències creixents de competitivitat i de rendibilitat. El món laboral està sotmès a una competència exacerbada que s’estén a un nivell planetari a causa de
la globalització.
És, doncs, necessari buscar alternatives a la feina per tal d’assegurar l’existència de l’individu? S’ha de treballar d’una altra
manera? I, si és així, com? És possible concedir noves seguretats,
noves proteccions, nous drets a les noves exigències de competitivitat i mobilitat? Evidentment, no es poden pas aportar solucions
a tots aquests interrogants de cop, però sí assenyalar alguns reptes
que s’han d’afrontar davant la situació actual, si no pensem que
la feina hagi perdut la seva importància. I segurament no l’hagi
perduda en absolut, tant a Espanya o a França, com a la Xina i a
tot arreu. El destí social de la gran majoria dels éssers humans,
en efecte, continua depenent en gran part de la feina i del lloc que
aquesta ocupa en les seves vides. Cal matisar que a Espanya, a
França i a Europa occidental en general la feina ha perdut molta
consistència, en gran mesura ja no suposa una base estable per
portar una vida social coherent.
Per començar, caldria centrar-se en la qüestió de com la feina ha
arribat a ocupar aquest lloc predominant de suport principal per
a la integració i el reconeixement socials en les nostres societats.
Això durà a entendre millor com i per què la feina corre el risc de
perdre aquest lloc. Si es va enrere en la història, es fa palesa una
paradoxa —per no dir un misteri—: la feina ha tingut sempre una
utilitat econòmica. No hi ha societat sense feina, fins i tot sota
formes molt rústegues com la collita o la caça; la feina resulta
indispensable per a la supervivència de l’espècie i crea gran part
de la riquesa. Malgrat això, la feina ha estat quasi sempre lligada
a la indignitat social, a l´obligació i fins i tot gairebé a la servitud.
Sense necessitat de remuntar-se a l’esclavatge o al servatge, les
societats preindustrials europees van estar sempre dominades
15

COHESIÓ I COMPETITIVITAT: NOUS SENTITS I NOVES FORMES DE TREBALLAR

pel paradigma del treball forçat. La feina s’emmarcava en el quadre de la “policia dels pobres”, com es deia a l’època, la qual suposava l’exercici directe de la coacció per tal d’obligar a treballar
tots aquells que no tenien més recursos que la força dels seus
braços. Ho il·lustra, per exemple, la persecució dels vagabunds
i els ociosos, a qui es forçava a treballar de manera despietada.
La modernitat canviarà profundament aquesta situació. L’època
revolucionària suposarà també una gran revolució de l’ordre del
treball transformant-lo en un contracte entre dos individus, el
patró i l’empleat: el contracte de lloguer de la força de treball. No
obstant, són ben conegudes també les conseqüències catastròfiques que la imposició d’aquest ordre contractual provocarà en
un primer moment. Es pot dir que, en aquest context d’inici de la
industrialització, el treballador no té cap identitat social, si s’entén com a tal un mínim de consistència, de recursos en els quals
recolzar; igualment, es pot afirmar que la identitat social del
proletariat és purament negativa: socialment parlant, no és res
més que un ésser immoral i perillós que pateix el menyspreu i
l’ostracisme, un “nou bàrbar”, com se’l coneixia aleshores. Partint
d’aquí, com han adquirit aquests treballadors miserables i menyspreats una identitat i una dignitat socials? Segurament ha estat
per una mediatització del dret i pel fet de donar a conèixer la
seva existència en l’àmbit públic. Evidentment, no cal repetir les
llargues peripècies que han conduit aquest règim contractual de
la feina fins a un règim estatutari de l’ocupació que ha donat consistència a la condició salarial, però és aquest darrer qui atorga
la seguretat i la protecció sobre les quals els treballadors poden
establir la seva identitat. I és així com hem arribat a la utilitat
econòmica de la feina i del treballador i com se n’ha reconegut la
utilitat social. La utilitat econòmica de la feina havia estat sempre
reconeguda i prova d’això és que s’ha imposat aferrissadament
l’obligació de treballar, però aquest reconeixement de la seva utilitat havia estat acompanyat durant molt de temps de l’afirmació
de la seva indignitat social. I del simple treballador, del treballador manual, per exemple, es deia que era l’home sense qualitat
per l’excel·lència, aquell que no és res i que no té res llevat del
patiment del seu cos al servei dels altres. Però amb l’estatut de
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l’ocupació, el treballador accedeix a l’àmbit públic i esdevé un
actor col·lectiu amb drets, uns drets socials que van de la mà
dels drets lligats a la ciutadania política: el treballador esdevé
propietari del dret a la feina i a la protecció social. I és així com
s’ha convertit en un ciutadà que disposa de recursos i dels drets
necessaris per ésser reconegut com un membre de la societat
de ple dret. L’estatut de l’ocupació ha estat la base a partir de
la qual ha obtingut aquesta protecció i aquests drets, i ha estat
també un factor molt important de la seva integració social que
s’ha construït sobre la base d’aquesta elaboració jurídicosocial
de l’ocupació protegida.

>El

treballador accedeix a l’àmbit públic i
esdevé un actor col·lectiu amb drets socials,
que van de la mà dels drets lligats a la
ciutadania: esdevé propietari del dret a la
feina i a la protecció social <
D’altra banda, paral·lelament al moment en què es forja la ciutadania de l’individu, la feina havia esdevingut la pedra angular
de la modernitat organitzada. Segons el sociòleg alemany Peter
Wagner declara al seu llibre Llibertat i disciplina, les dues crisis
de la modernitat, la modernitat ha estat primer “la modernitat
liberal restringida”, tal com queda brillantment afirmat a la declaració del Drets Humans i del Ciutadà. La societat és un ordre
contractual basat en la responsabilitat i l’autonomia dels individus; però a l’inici només els propietaris, els notables, podien
prendre part en el joc d’aquesta modernitat perquè disposaven
de recursos per establir la seva posició social; per aquesta raó,
els que no disposen d’aquests recursos queden completament
fora d’aquest exercici de la ciutadania: la gran majoria de treballadors són, en els fons, el que avui en diríem exclosos. Posteriorment, la modernitat organitzada repatria els seus miserables
al si de la comunitat, a través de formes d’organització col·lectiva
17
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—com ara convencions col·lectives, drets col·lectius del dret del
treball i de la protecció social amb la garantia de l’Estat, l’Estat
social que dóna la força de la llei al seus muntatges col·lectius,
etc. I és que, en el fons, la “modernitat organitzada” és aquest

>La

societat és un ordre contractual basat
en la responsabilitat i l’autonomia dels
individus; però els que no disposen de recursos,
en queden exclosos <
encaix de col·lectius on els treballadors són inscrits i dels quals
obtenen els seus recursos i drets. Ja no són individus aïllats en
unes relacions de força que els sobrepassen, com el contracte
de lloguer de la força de treball dels inicis de la industrialització,
pel qual el treballador quedava desproveït de tot i no podia més
que ser explotat; des d’aquest moment, el col·lectiu es protegeix.
Aquesta estructura de la modernitat organitzada ha correspost al
que anomenem el compromís social del capitalisme industrial, que
es va elaborar a l’Europa occidental després de la Segona Guerra
Mundial i fins a mitjan anys setanta. Aquí, “compromís” s’ha d’entendre com una certa forma d’equilibri entre els interessos del
mercat i del desenvolupament econòmic mesurat en termes de
competitivitat i rendibilitat de les empreses, i els interessos del
món laboral mesurats en termes de seguretat i protecció social
dels treballadors. Aquesta modernitat organitzada no constituïa
pas un món ideal, sinó encara amb moltes injustícies i moltes il·
legalitats; però, tanmateix, la gran majoria d’aquests treballadors
disposaven dels seus recursos i dels seus drets de base, ja que
la seva feina estava assegurada i la seva existència social també.
A partir de la forma com es va formar la modernitat organitzada es pot comprendre la naturalesa i l’abast de la crisi actual
del món laboral i la problemàtica que això suposa a la feina, que
s’origina, en gran mesura, en la pèrdua de la consistència —i no
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pas de la importància— de la feina. És l’estatut de l’ocupació, entès
com la unió de les condicions laborals estables i de la forta protecció social, el que fonamentalment es degrada. Amb l’estatut
de l’ocupació, la feina havia esdevingut molt més que feina: ja no
es tractava d’un simple contracte mercantil, de les possibilitats
d’un servei a canvi d’un salari, sinó que reportava també el que
es coneix com el salari indirecte, que retorna al treballador per
finançar tant la seva protecció com el seu dret a la jubilació. Així,
la contractació seguia sent una relació de subordinació, el treballador continuava treballant per al seu patró, era encara un règim
capitalista; però ara també treballava per a ell mateix, ja que la
feina li proporcionava també uns drets que li pertanyen. D’aquesta
manera, la feina es desmercantilitzava parcialment en el marc de
l’estatut de l’ocupació.
Actualment, però, sembla ancorada en una dinàmica de retorn,
de remercantilització. Aquesta situació es pot il·lustrar perfectament a partir de l’últim episodi de la crisi, d’aquest cataclisme
financer que va succeir ara fa dos anys i del qual encara ens ressentim avui. Aquesta crisi és evidentment una crisi financera que
es caracteritza per la disfunció del capital financer internacional
i la bogeria dels bancs. Però es pot donar una interpretació sistèmica d’aquesta crisi mirant enrere i veient el punt d’acompliment
particularment catastròfic d’un procés que va començar fa uns
trenta anys. De fet, l’Europa occidental en aquell moment va ser
el lloc on es va començar a parlar de la crisi, però no se’n va
entendre de seguida la naturalesa ni la gravetat: es creia que era
una etapa provisional i s’esperava una remuntada. En realitat, es
tractava de l’inici d’un procés de desregularització, mercantilització i finançament que té lloc amb l’entrada al nou règim del
capitalisme globalitzat que imposava una competència exacerbada a nivell mundial, una mena de competitivitat absoluta, en
detriment dels costos i de les proteccions laborals que es veien
com a obstacles per a la lliure competència de les empreses.
A partir de llavors, s’ha anat alliberant el mercat cada cop més i el
mercat s’ha desbocat. Aquest període de crisi actual precisament
mostra el que provoca el mercat quan es deixa que actuï per ell
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mateix, quan funciona com un principi d’acumulació sense fi, de
recerca del benefici pel benefici. I aquesta crisi financera té certament la seva especificitat i el seu caràcter dramàtic, però a la
vegada empeny fins al límit aquesta mercantilització i aquest finançament del nou capitalisme internacional; exemplifica el que
pot provocar l’aplicació pura del lliure mercat. Aquesta explosió financera no hauria estat possible si abans no s’haguessin preparat
unes reformes liberals de desregularització i de compressió de la
protecció social: la dinàmica de la remercantilització desemboca,
finalment, en un finançament total.
Amb relació al treball, encara no s’ha arribat a aquesta situació,
ara per ara, però és important intentar precisar en quin estat es
troba en aquest context de desmantellament de la modernització
organitzada. Hem entrat en un règim d’un capitalisme més salvatge que imposa aquesta competitivitat exacerbada i que agafa
com a contrapeu aquestes regularitzacions del capitalisme industrial que havia imposat uns límits a l’hegemonia del mercat,
en gran mesura gràcies a l’hegemonia de l’estatut de l’ocupació que imposava impediments a la competència mercantil. Així
doncs, des de fa trenta anys, el món laboral ha canviat profundament i, sens dubte, seguirà canviant.
Però en quin sentit es produirà aquest canvi? Bé, la situació actual
sembla molt complexa, molt més diversificada que quan l’estatut
de l’ocupació tenia un lloc preponderant. Per tal d’avaluar-la, en
primer lloc cal evitar els discursos catastrofistes perquè encara
hi ha una ocupació estable i protegida. Si es planteja el problema
en tremes d’estoc, a França encara hi ha un 60% de feines amb
contracte indefinit i hi ha també situacions, com la dels funcionaris, que han conservat una gran estabilitat; no ens trobem,
doncs, en una jungla econòmica de la feina totalment remercantilitzada. Cal recordar que la remercantilització de la feina citada
prèviament no és generalitzada, sinó que es tracta més aviat d’un
procés en curs. Si raonem en termes de processos, la tendència
dominant és l’augment de la precarietat laboral, que és una altra
caracterització de la situació actual. Així, mentre un 60% dels
llocs de treball semblen ser estables, en termes de fluxos ens
trobem que més d’un 70% de les noves contractacions es fan
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sota fórmules purament provisionals: contractes de durada determinada, feines temporals o a temps parcial, etc. Això significa que s’estén una certa discontinuïtat en l’ocupació sobre la
qual hem d’alertar perquè, de fet, va més ellà de la mera temporalitat: aquestes formes d’ocupació anomenades “atípiques”
—contractes de durada determinada i temporals— inclouen en
realitat multitud d’activitats que se situen per sota del que tradicionalment hem considerat ocupació. El que s’està produint
es la instauració d’una veritable “precarietat”. En molts casos,
la precarietat ja no és un estat provisional, un mal moment que
s’ha de passar mentre esperem una feina estable, sinó que es pot
convertir en un estat permanent, una mena d’infrassalariat que
es desenvolupa per sota els nivells mínims tal com es defineix a
partir de l’estatut de l’ocupació.
Però resulta que, a més, hi ha pressions molt fortes que van en
direcció del desenvolupament d’aquest infrassalariat. Contínuament se sent que cal treballar sigui com sigui per no esdevenir
un miserable assistit que viu dels que sí que treballen; això porta
a no parar gaire o cap atenció a les condicions, les retribucions
i els drets lligats al treball. Hi ha cada cop més gent que, malgrat
treballar, no arriba a cobrir les seves necessitats bàsiques ni les
de la seva família, de manera que, en bona mesura, continua necessitant aquesta assistència que es mirava d’evitar: es tracta
de situacions on les fronteres entre treball i assistència es difuminen. Portant a l’extrem aquest raonament, es podria plantejar
una hipòtesi no gaire tranquil·litzadora: potser estem creant
una societat de plena activitat que no és, en canvi, una societat
de plena ocupació, com quan es caracteritzava per l’hegemonia
de la situació laboral. I és que potser el capitalisme actual no
està tan interessat en la plena ocupació real perquè l’ocupació li
sembla costosa i dóna als treballadors garanties i drets que es
veuen com a obstacles al lliure desplegament de les empreses i
els mercats; però, en canvi, aquest capitalisme necessita la màxima activitat possible, ja que el treball és necessari per crear
riquesa. El seu ideal, doncs, és que tothom treballi, però de la
forma menys costosa i menys protegida possible; ja no es tracta
pròpiament d’ocupació, sinó de la mera activitat, amb una utilitat
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econòmica completament deslligada de les garanties socials.
No obstant, també cal fer lloc a altres iniciatives que no semblen
inscriure’s en aquesta lògica del capitalisme, sinó que miren de
treballar d’una altra forma esquivant el mercat; estructures que
sorgeixen, per exemple, de l’economia solidària, l’economia social,
de tercers sectors, certes activitats d’inserció que tenen com a
objectiu promoure iniciatives que serien viables i innovadores,
que desenvoluparien formes de solidaritat, maneres d’intercanvi
i de producció que no es trobarien sota l’imperatiu de la recerca
del benefici pel benefici. I, de fet, poden contribuir a ampliar la
concepció que tenim del treball, permetre el sorgiment d’altres
expressions d’un mateix a la feina, noves competències, etc.
Malgrat tot, potser caldria recordar dues limitacions. En primer
lloc, una limitació legal; el dret representa una institucionalització necessària de les relacions laborals perquè aquestes noves
activitats siguin incloses en sistemes de regularització col·lectiva
i de reconeixement col·lectiu, sense els quals aquestes pràctiques corren el risc de convertir-se en marginals i de no poder
accedir al reconeixement públic d’aquells que les exerceixen. La
segona limitació és que aquestes activitats ara per ara no poden
presentar-se com una alternativa global a la qüestió de la feina, una solució de conjunt que permetria superar les dificultats
principals contra les quals topem davant la problemàtica de
l’ocupació, ja que es desenvolupen als marges o als intersticis
del mercat. La realitat és que el mercat ocupa un lloc central en
la nostra societat i que l’ocuparà durant molt de temps; el principal problema és, sens dubte, plantar cara al mercat, intentar
regular-lo, domesticar el mercat, com deia Karl Polani, però
sempre sense negar-ne la importància. Una forta presència del
mercat em sembla inseparable de la modernitat: la modernitat
ha començat —i Adam Smith ho va veure clar— afirmant la doble
centralitat de la feina i del mercat; en el fons, la generalització
del mercat, paral·lelament a la del treball, ha tingut un significat
progressista. Per exemple, ha permès a les dones franquejar
l’enclaustrament domèstic o als pagesos superar les tuteles tradicionals. D’altra banda, les societats modernes que van pretendre
alliberar-se del mercat —els països del socialisme real— van
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esclafar la societat civil sota l’aparell totalitari del mercat; segurament, és ingenu i perillós pretendre negar la importància del
mercat. La clau és no deixar-li ocupar tot el lloc perquè és aleshores que es produeix un embalament sense fre, i es corre el risc
que es produeixin catàstrofes com ara la crisi actual. Tanmateix,
ja es coneix allò que és susceptible de limitar l’omnipotència del
mercat: les proteccions i els drets construïts a partir del propi
treball.

>El

principal problema és plantar cara al
mercat, intentar regular-lo, domesticar-lo <
Així doncs, l’estat actual del treball procura a la nostra societat
suports suficients per tal de limitar l’omnipotència del mercat?
És dubtós, però potser no és pas impossible. Ja s’ha apuntat que
encara hi ha a l’Europa occidental sectors importants de l’organització del treball —com ara les professions dependents de l’Administració pública— que conserven un estatut fort de l’ocupació
i on el treball encara no es remercantilitza; cal, doncs, defensar
aquests sectors, ja que estan també amenaçats i segueixen una
tendència més aviat regressiva, i fer-s’hi forts per plantar cara a
l’hegemonia del mercat.
La creació de noves activitats que construeixin un lligam social a
partir de relacions de proximitat que s’escapen de la pura lògica
del mercat sembla poder impedir que aquest envaeixi tot l’espai;
això, però, s’ha de fer amb compte de no caure en el risc de crear
activitats de segona, de crear formes de mercat marginants. Hi ha
en aquesta perspectiva tot un debat que cal plantejar sobre les
pràctiques d’inserció que s’han desenvolupat des dels anys vuitanta i sobre la qüestió de en quines condicions poden reintegrar
realment els seus beneficiaris a un règim comú; en aquest debat,
és clau no perdre la referència al dret del treball i a la protecció
social, ja que, en la mesura que aquestes activitats estiguin fermament emmarcades pel dret, podran evitar el risc d’alimentar
una mena de sector perifèric de la vida social on trobaria refugi
un públic desafavorit i amenaçat per l’exclusió que acabaria formant un col·lectiu de ciutadans de segona.
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Finalment, hi ha la qüestió de la precarietat laboral, que representa la gran amenaça per a la cohesió social actual. Seria possible controlar aquest procés de creixent precarietat que avança
en nom de la competitivitat i la rendibilitat? Es podria associar la
mobilitat o la flexibilitat de nous drets i de noves formes de protecció, trobar alguna cosa com ara un nou compromís social que
fos homòleg —per bé que diferent— del capitalisme industrial,
que equilibrés la mobilitat i la competitivitat del mercat amb un
mínim de seguretat per al món laboral?

>El

treball i la protecció social redueixen
el risc d'alimentar un sector perifèric de la
vida social <
Es tracta d’una qüestió molt difícil, ja que hi ha hagut un element
irreversible en els últims trenta anys en matèria d’organització
laboral: no es pot tornar als compromisos del capitalisme industrial i això vol dir que no es pot dependre més de l’estatut de
l’ocupació ni del conjunt de les proteccions laborals perquè, de
vegades, cal canviar de professió i reciclar-se per poder ser apte
per ocupar un lloc de treball i alternar situacions d’ocupació i de
no-ocupació. D’aquí prové la idea de traslladar les proteccions
lligades al treball des de l’estatut de l’ocupació al treballador, és
a dir, que el treballador mantingui uns forts drets durant els períodes d’alternança laboral; això suposaria una forma de conciliar
mobilitat i seguretat, de proporcionar un estatut al treballador
mòbil —en paraules del jurista laboral Alain Supiot— i seria la
millor manera de lluitar contra la precarietat, tenint en compte
la inevitabilitat de la mobilitat i la competitivitat. No obstant, no
és una fórmula fàcil de posar en pràctica, sinó que planteja greus
problemes, com pot ser la manera de finançar i d’administrar
aquests drets; tanmateix, no és pas una utopia. Aquest debat es
troba a primer ordre del dia a França: es tracta d’una idea represa per alguns sindicats d’assalariats com la CGT, que parla de
“seguretat social professional”, o la CFDT, que parla d’assegurança de les trajectòries professionals; també es discuteix en el
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camp de la política, on és considerada pel Partit Socialista, tot i
que amb la lògica oposició del MEDEF, el sindicat patronal. És,
doncs, un camp en el qual val la pena treballar, ja que porta l’esperança d’un nou compromís necessari per equilibrar la dinàmica
del nou capitalisme amb contrapartides socials i, per tant, per
desplegar novament les proteccions laborals en aquesta fase de
mutació del capitalisme.
La importància del treball requereix la necessitat de defensar
formes de treball que puguin ser un suport a la ciutadania. No és
suficient treballar per treballar: caldria que la feina procurés recursos i drets de base per poder participar plenament en la vida
social. Són les condicions necessàries per formar una societat
de semblants, expressió de Léon Bourgeois, pensador i polític
important de la III República francesa; aquest terme sembla ser
una traducció sociològica bastant exacta d’allò que en l’àmbit polític anomenem “democràcia”. I és que una democràcia moderna
no és necessàriament una societat d’igualtat en sentit estricte,
ni una identitat de les condicions socials; hi ha, en efecte, una
estratificació social, però el que és essencial per aconseguir
una societat de semblants és que tothom tingui com a mínim les
seves condicions bàsiques per situar-se en relacions d’interdependència i d’intercanvi amb els altres, no solament en relacions
de dependència i explotació. És essencial, en definitiva, que tothom
tingui unes condicions bàsiques per estar integrat en el joc dels
intercanvis socials i no quedar-ne exclòs. Malgrat tot, aquestes
possibilitats són incompatibles amb el liberalisme pur, amplificat
per la crisi actual, i hi ha el risc d’estar cada vegada més allunyats
d’una societat de semblants. Com podríem quedar-nos-hi? Mirant
de domesticar el mercat, és a dir, d’imposar-li uns límits a través
de drets i elements de protecció social. Ningú no pot saber si
s’aconseguirà fer, ja que sembla que la dinàmica mundial tendent
a les desregularitzacions és molt poderosa. De fet, el meu darrer
llibre s’anomena L’augment de la incertesa precisament en al·lusió
a aquest caràcter aleatori del futur. No obstant, tal com és incerta
la possibilitat de domesticar el marcat, també ho és la possibilitat
d’arribar al pitjor dels escenaris: el futur dependrà, en bona part,
del que fem o deixem de fer avui per controlar el seu curs.
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NOUS TEMPS, NOVES PERSPECTIVES PER A LA INSERCIÓ

El treball com a factor
d’autonomia

Francisco
Ramos

Segurament, hauria de reformular-se el primer interrogant i
plantejar “com pot assegurar el treball en el mercat laboral que
tothom ocupi el seu lloc com a ciutadà?”. El mercat assigna recursos, reuneix l’oferta i la demanda de força de treball. Aliança
—entre treball i ciutadania— és un bon terme per definir aquesta
relació tumultuosa i complexa, ja que és difícil predicar un element integrador.
La construcció social del treball va patir un gir a partir de la
revolució industrial en l’àmbit de l’economia i un altre a partir
de la Revolució Francesa en l’àmbit de la política; de fet, anteriorment a aquests dos esdeveniments, qualsevol connexió entre
treball i alguna cosa que tingui a veure amb dignitat, autonomia o
ciutadania, és anecdòtica. El terme “treball” ve del llatí tripaliare,
que era un instrument de tortura; històricament, si bé no es pot
predicar la connexió entre treball i ciutadania, sí que és cert que
primer a partir de la Revolució Industrial i de l’aparició del treball
assalariat i a partir de la revolució francesa després —amb pensadors que van intentar aplicar les filosofies d’Aristòtil i Heggel
al moment present—, es va connectar el treball realitzat amb un
ideal determinat de vida bona. Igualment, també es va començar
a criticar el sistema capitalista a partir de la manca de relació
entre el treball digne i el que en realitat es feia; parlo de Marx, hi
ha una diferència entre el Marx de la ideologia alemanya i la seva
anàlisi de la divisió del treball i la ciutadania.
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Per tant, la connexió entre treball i ciutadania és complexa i és
cert que s’han aconseguit una sèrie de garanties que han fet que
el treball sigui una mica més digne.
Enllaçant amb la segona qüestió, un treball hauria de garantir la
inclusió social; definida en tres termes, engloba qualitat, seguretat i autonomia. En parlar de connexió entre treball i ciutadania,
cal parar atenció a quina és aquesta connexió. El treball d’un individu és el seu mecanisme d’obtenció de renda; la garantia de
rendes, al seu torn, esdevé l’element nuclear a l’hora de parlar
d’autonomia. En el mercat de treball, la relació entre treballador
i empresari és asimètrica i això fa que hi hagi unes relacions de
poder que no sempre estan al descobert.
Pel que fa a la tercera qüestió, segurament no hi hagi noves actuacions en el mercat de l’ocupació, però en canvi sí que hi ha noves
tendències; s’ha de fugir d’aquells programes que fan exigir a la
persona en situació d’atur un compromís, ja que en realitat la fan
en part responsable d’aquesta situació. S’ha demostrat que les
polítiques d’ocupació s’han de fer des de la voluntat i l’autonomia
de les persones. Hi ha intersticis on es pot fer molta cosa: hi ha
les transicions entre l’escola i el treball, processos entre el treball i la jubilació, entrades i sortides de l’activitat econòmica... Es
tracta de transicions que donen marge a la flexibilització del que
entenem per treball, i que esdevenen en certa manera processos
de desmercantilització.
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NOUS TEMPS, NOVES PERSPECTIVES PER A LA INSERCIÓ

Una reconversió en el
concepte de treball:
la inclusió de la cultura

Violeta Núñez*

* Segundo Moyano,
doctor en Pedagogia
Social per la
Universitat de Barcelona, va substituir
Violeta Núñez en les
jornades.

De vegades tendim a mitificar el passat, a suposar-li una homogeneïtat i una harmonia en els àmbits social, econòmic i cultural.
En aquest sentit, cal una mirada crítica respecte a les afirmacions
que asseguren que el mercat de treball, per exemple en el capitalisme industrial, ha assegurat en el segle xix i part del segle xx
el lloc de cada individu com a ciutadà. Sens dubte, durant aquell
temps es van configurar certs vincles entre treball i exercici de la
ciutadania, però és necessari contextualitzar-los per estudiar el
seu abast.
Aquestes reflexions tenen a veure amb una tasca que s’inscriu en
un camp pedagògic no hegemònic o minoritari, és a dir, el camp
dels discursos que no pertanyen al paradigma neoliberal que
encara segueixen vigents sense massa problema en els camps
educatius. Des d’aquesta posició s’entén que la vinculació entre
ciutadania i treball ha perdut centralitat en la mesura de la dissolució dels contractes que lligaven precisament aquest vincle en el
capitalisme industrial.
S’observa una mena de deriva cap a una ocupabilitat light, organitzada segons la rendibilitat de les empreses i on el cost recau
exclusivament en la persona en termes de contractació. Es configura així un mercat mancat —com a mínim fins ara— de certa
regulació, tal com va passar als inicis del capitalisme industrial
fins que la força obrera va introduir, a través de la seva lluita, les
seves exigències i les seves reivindicacions, una certa regulació
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que va permetre construir a la gran massa d’assalariats un imaginari on diferents trajectòries socials i laborals eren possibles.
Això és el que avui es veu arrasat en el que anomenem generació Ni-Ni, una generació que identifiquen alguns sociòlegs a
partir de les enquestes del Consell de la Joventut i que engloba
els joves que ni estudien ni treballen. És per això que el reclam
mercantilista imposat al món acadèmic i al sistema educatiu en
general sembla totalment erroni, encara que adquireix certa
coherència si es veu com a gran subministrador de potencials
treballadors en el mercat light, proporcionant recanvis anomenats “recursos humans”.
Calen noves modalitats per pensar i actuar en els camps socials
i educatius, per no quedar a la intempèrie com a ciutadans, totalment desprotegits. Però per fer-ho és imprescindible allunyar-se,
com a mínim, de dues coses: d’una banda, de la nostàlgia elegíaca
que Manrique recollia amb el seu “cualquier tiempo pasado fue
mejor” ; de l’altra, allunyar-se també de la creença que és possible
conceptualitzar el món emprant les velles idees d’estabilitat,
treball com a factor d’inclusió, treball vinculat a ciutadania o
identitat, col·lectius com a subjecte de l’acció social i educativa...
Tot programa que pretengui ajudar les persones a construir
camins i a transitar-los haurà de tenir en compte les noves condicions i emmarcar allà l’acció social i educativa. S’ha de repensar la concepció d’inclusió social; fent cas a certs enunciats que
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NOUS TEMPS, NOVES PERSPECTIVES PER A LA INSERCIÓ
Una reconversió en el concepte de treball: la inclusió de la cultura

>Calen

noves modalitats per pensar i actuar
en els camps socials i educatius, per no
quedar a la intempèrie com a ciutadans,
totalment desprotegits. S’ha de repensar la
concepció d’inclusió social <
formulen alguns autors, pot ser que s’estigui en un moment clau
de redefinició, que aquelles categories que es construeixen i
estableixen al llarg de la modernitat, al llarg del capitalisme industrial, són un obstacle per intentar pensar altres condicions,
altres possibilitats.
Per exemple, Alain Touraine o Zygmunt Bauman assenyalen que
ja no hi ha espais socials per oferir als subjectes particulars. Ja no
ens situaríem en aquella suposició social en què es fonamenten
afirmacions com la de la inclusió social; es tractaria de fronteres
borroses, en les quals cadascú consideraria la seva identitat com
una construcció permanentment inacabada.
El món desmenteix les certeses que molts de vegades segueixen sostenint al voltant de l’àmbit social com aprehensible i
previsible.
Des d’aquesta altra perspectiva pedagògica, es postula que
l’educació, com l’acció social en general, ha de possibilitar als
subjectes temps i espais de recerca; es tracta de tenir eines culturals perquè cadascú construeixi alguna cosa que li permeti vincular-se a nòduls, xarxes que sustentin part dels seus interessos
vitals. Per això el treball social i educatiu consisteix a donar un
espai culturalment significatiu. S’han de generar interessos en
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què sostenir i propulsar les trajectòries vitals i els trajectes ocupacionals de cada subjecte particular; però, per tal que aquesta
possibilitat es doni, el treball social i educatiu ha de mantenir-se
com un espai obert, sortir de la voracitat de l’ocupabilitat light
de forma urgent i immediata, i així definir-se com a recursos del
subjecte per construir el seu estatus de ciutadà, les seves maneres diverses i canviants d’articular-se en espais culturals que
alhora possibilitin noves articulacions. S’instal·la cada cop amb
més força la noció de cultura com a llibertat d’elecció personal
permanentment oberta.
En síntesi, cal considerar la següent hipòtesi: no té cabuda una
societat en el sentit decimonònic sempre que es puguin inventar,
en els diferents serveis educatius i socials, espais propicis per a
la construcció de vincles i interessos culturals plurals, des dels
puzles o xarxes socials i virtuals fins als graffiti o l’òpera, nòduls
que puguin sostenir el subjecte, sobretot davant de la voracitat
del mercat ocupacional; punts, en definitiva, que poden dibuixar
xarxes que alberguin alhora respostes avui dia encara ensopides.,
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NOUS TEMPS, NOVES PERSPECTIVES PER A LA INSERCIÓ

L’impacte de
l’economia en el món
de l’ocupació

Hi ha economies, com ara l’alemanya o la francesa, que han
tingut un impacte fort de la recessió —especialment en el cas
d’Alemanya—, però que han introduït mecanismes per fer front
a la caiguda de l’activitat i mantenir l’ocupació. Pel que fa al cas
alemany, s’ha introduït la reducció de la jornada laboral amb suport públic; això permet que al llarg del període de recessió els
treballadors continuïn ocupats i no hagin d’utilitzar la prestació
d’atur, de tal manera que, a partir del moment en què l’economia
es recuperi, aquests continuïn contribuint a la formació de nous
projectes empresarials.

>Cal

Des de la perspectiva de l’economia financera, cal parlar de diverses qüestions, com ara l’ocupació a un nivell conjuntural, i revisar
l’impacte de les dificultats econòmiques, la recessió de diferents
països del món —centrant-se en la zona euro—, així com també el
de les tendències i les institucions del món econòmic sobre l’ocupació.
Jordi Gual

L’impacte que la recessió està tenint sobre la creació d’ocupació i
l’augment de l’atur en diferents països de la Unió Europea il·lustra
una mica l’estructura de les institucions del mercat de treball i
la seva incisió en l’evolució de l’ocupació. L’efecte de la recessió
està sent molt divers als diferents mercats de treball de la Unió.
D’una banda, hi ha països que tenen la sort de tenir una recessió
gairebé inexistent o no tenir pràcticament augment de l’atur, com
és el cas de Polònia; d’altres, tenen un atur i una recessió moderats, com ara França, Portugal o Dinamarca, i finalment hi ha
països, com Irlanda o Espanya, en els quals hi ha un atur intens
i una recessió també molt intensa. Cal examinar una mica per
trobar quines circumstàncies concretes expliquen aquest diferent
comportament de l’ocupació en diferents parts del món; gràcies a aquest examen, serà més fàcil entendre quines institucions
poden afavorir que el cop de la pèrdua de llocs de treball sigui
ben absorbit per les nostres societats. En el cas d’Espanya i Irlanda, per exemple, un factor diferenciador és l’enorme pes que en
aquestes economies ha tingut el sector de la construcció.
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un compromís mutu entre treballador
i empresa <
No obstant, en altres països, com és el cas d’Espanya, no existeixen aquests instruments; per contra, la notòria diferenciació
entre treballadors amb contracte permanent i treballadors amb
contracte temporal —que constitueix, per cert, la principal característica del sistema laboral espanyol— ha provocat un deteriorament de l’ocupació, que ha recaigut en els treballadors de
contracte precari. La despesa pública espanyola, per tant, també
ha augmentat, però mentre a Alemanya ho ha fet en concepte
de suport a les reduccions de jornades i ha servit per mantenir
l’ocupació, a Espanya aquesta despesa no assegura l’ocupació
dels perceptors d’aquests subsidis.
S’ha de treballar profundament per avançar en les institucions
del mercat laboral, dels mercats de productes i serveis. També
és important tenir en compte que la creació de llocs de treball és
un procés que té lloc en el si de les empreses, en el marc de com
s’organitzen aquestes empreses i com porten a terme les seves
estratègies empresarials. Factors com els canvis tecnològics o
la competència internacional obliguen a configurar d’una manera nova no només el lloc de treball, sinó també la formació. Les
empreses més competitives són aquelles que saben integrar en
la seva estratègia noves formes de gestionar les carreres professionals dels seus treballadors per tal de trobar un compromís
mutu entre treballador i empresa.
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Aportacions al debat

Sara Berbel

Juan Antonio
Esteban

Raquel Gil

Javier Ibars
Álvaro

Jose Miguel
Leo

Núria Sanz
i Ruiz

Jaume Sellés

Meritxell Vegué

Direcció General
d’Igualtat
d’Oportunitats
(DGIOT)

Director general
d’InfoJobs

Secretària
d'Igualtat i
Polítiques Socials,
UGT de Catalunya

Director del Departament de Relacions
Laborals i Afers
Socials, Foment del
Treball Nacional

Col·legi
d’Educadores i
Educadors Socials
de Catalunya
(CEESC)

Directora FSC
Inserta Catalunya
i Balears, ONCE

CCOO de
Catalunya

Fundació
Innovació per
l’Acció Social
(FIAS)

Amb motiu del Congrés Treball i Ciutadania es va constituir un Comitè Assessor que va guiar les
accions del Comitè Organitzador i va aportar una visió panoràmica dels objectius i dels continguts.
A més dels autors de les aportacions que recollim en aquestes pàgines, en van formar part les
següents institucions, entitats i empreses: Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
Departament de Participació de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament
de Barcelona, Universitat de Barcelona, Fundació PIMEC, Fundació Jaume Bofill.
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Sara Berbel

Juan Antonio
Esteban

Direcció General
d’Igualtat
d’Oportunitats
(DGIOT)

Director general
d’InfoJobs

La Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en Treball
(DGIOT) considera un debat fonamental el Congrés Treball
i Ciutadania i és per aquest motiu que dóna suport i vol
aprofundir en el debat i la reflexió que permetin millorar
els models d’intervenció i les línies d’actuació envers la inserció laboral dels col·lectius amb necessitats específiques.
Atès que l’ocupació de qualitat constitueix una sortida sostenible a l’exclusió social, cal treballar per la incorporació a
les polítiques econòmiques de nous enfocaments que posin
èmfasi en el foment d’un mercat inclusiu. En aquest sentit,
la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats treballa perquè
que això sigui possible, perquè les polítiques socials i econòmiques siguin compatibles i es reforcin mútuament.

Un de cada cinc catalans en edat laboral accedeix cada mes
a InfoJobs.net per trobar una feina. Ho fan tant els que ja
tenen un lloc de treball i volen millorar-lo com els que malauradament no en tenen i volen incorporar-se al mercat
laboral.
A InfoJobs.net som molt conscients del nostre paper i treballem tots els dies amb el màxim d'energia per respondre
a la confiança que tantes persones dipositen en nosaltres.
Per això, ha estat molt natural per a nosaltres donar suport
al Congrés Treball i Ciutadania. Els col·lectius en risc d'exclusió mereixen una mirada més atenta en els temps que
corren i és bo de saber que eines com la nostra faciliten
l'accés en igualtat de condicions a les oportunitats laborals.

Finalment, cal recordar que l’economia social solidària és
una font essencial per a l’ocupació d’aquells col·lectius que
per diverses circumstàncies tenen dificultats d’accés al mercat laboral. Per això, s’han de consolidar i potenciar les empreses d’inserció com a formula d’ocupació per a col·lectius
en risc o situació d’exclusió social.
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Raquel Gil

Javier Ibars
Álvaro

Secretària d'Igualtat
i Polítiques Socials,
UGT de Catalunya

Director del Departament de Relacions
Laborals i Afers
Socials, Foment del
Treball Nacional

L’actual crisi econòmica coincideix amb un procés de transformacions socials que abasta, entre d’altres, l’esfera
productiva, estructures familiars i xarxes socials, patrons
i referents culturals. Noves problemàtiques i riscos han
emergit conjugats amb els vells eixos de desigualtat social,
tot erosionant valors i vincles que donaven certesa i seguretat a la trajectòria vital de les persones.

La principal responsabilitat de l’empresa és de crear riquesa que contribueixi al creixement econòmic i de l’ocupació.
Però alhora existeixen altres comportaments que les empreses han d’assumir, com el desenvolupament de polítiques d’igualtat i no-discriminació, o la inserció laboral dels
col·lectius més desafavorits. És necessari aprofitar les capacitats, coneixements i contribucions al desenvolupament
econòmic que poden aportar aquests col·lectius.

Es tracta de processos de desafiliació social, de l’adveniment de la societat del risc, de la fragmentació d'antigues
estructures socials de grans agregats, de l'erosió neoliberal
de l'estat de benestar, el pacte social que l’originà, etc.

En aquest sentit les organitzacions empresarials han negociat diversos acords amb iniciatives per corregir les
desigualtats que puguin existir en les condicions laborals
de les persones treballadores.

Ara és un moment clau per a la resposta social i col·lectiva i,
en aquest sentit, el Congrés de Treball i Ciutadania del juliol
del 2009 va ser una oportunitat per repensar l'acció social
en el nou context.

No obstant això, les responsabilitats respecte a la inserció
laboral són compartides amb les administracions, tot potenciant aspectes cabdals com la formació, determinades
infraestructures i eficients polítiques actives d’ocupació.
La celebració del Congrés Treball i Ciutadania adquireix
més valor encara en aquesta conjuntura de crisi econòmica
mundial que afecta de forma tan directa i substancial l’ocupació i felicitem ECAS per la seva organització.
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Jose Miguel
Leo

Núria Sanz
i Ruiz

Col·legi
d’Educadores i
Educadors Socials
de Catalunya
(CEESC)

Directora FSC
Inserta Catalunya
i Balears, ONCE

Cal revisar el paper del treball a la nostra societat, així com
el concepte de ciutadania, un concepte que darrerament es
repeteix molt, però només per tal de difuminar el seu contingut.
El raonament de CEESC parteix de la certesa que un lloc de
treball no suposa de manera indefectible l’accés a la ciutadania. S’han d’identificar, doncs, quins altres elements o
activitats poden possibilitar que un individu ocupi el seu lloc
com a ciutadà i pensar com això hauria d’incidir en l’oferta
que sostenim els professionals de la inserció sociolaboral.
En segon lloc cal preguntar-se si ha minvat la possibilitat
de generar identitat en relació amb el treball o si és que ha
variat el procés per construir una identitat social. Segons la
resposta, s’hauria de considerar el tipus d’acompanyament
ofert als nostres ciutadans i la seva finalitat.

Treball i Ciutadania. Dues paraules clau lligades a l´objectiu
de l´ONCE i la seva fundació.Totes dues porten implícita la
paraula integració, tan buscada en el món en què treballem: les persones amb discapacitat que, com a membres
actius de la societat amb unes necessitats i característiques
concretes, han de poder formar part de ple dret del mercat
laboral i cal tenir presents de forma transversal en les polítiques públiques adreçades a la creació d’ocupació i suport
a l’emprenedoria, en les negociacions col·lectives i en els
processos de selecció de personal.
Així mateix cal avaluar i plantejar línies de futur que potenciïn la seva presència en un percentatge igual al de la resta
de la ciutadania en accions vinculades a la seva educació,
participació ciutadana, situació com a membres d’una unitat familiar...

Per acabar, és interessant assenyalar un fet curiós en relació amb les polítiques d’ocupació, concretament en relació
amb els programes que sovint despleguen. Es tracta d’uns
programes amb una temporalitat i uns terminis de funcionament que posen els professionals i les empreses en
situacions de vulnerabilitat i precarietat fins al punt que,
paradoxalment, els agents que treballen contra l’exclusió
acaben patint frontalment els mateixos efectes que han
d’evitar.
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En un grup de ciutadans i ciutadanes amb una taxa d’atur en
època de bonança situada en més del 20% i una taxa d’inactivitat, sovint obligada, de més del 60% tot el que es pugui
aportar en un congrés com aquest serà benvingut.
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Jaume Sellés

Meritxell Vegué

CCOO de
Catalunya

Fundació
Innovació per
l’Acció Social
(FIAS)

La situació de crisi en què ens trobem va molt més enllà dels avatars econòmics i
financers del moment, tot i que igualment ens ocupen i preocupen enormement.
Estem a l’inici del que sembla cada vegada més clar que es manifestarà com una
crisi de valors civilitzadors i en la qual no serà suficient manifestar per separat el
compromís amb la cultura del treball que ha marcat tot el segle xx. Al llarg d’aquest
temps, tot s’ha convertit en mercaderia perible a curt termini i el treball no n’ha
estat una excepció; ben al contrari, el factor treball ja no és el mitjà de realització
del projecte vital individual, ni tan sols en molts casos el mitjà pel qual es garanteix una vida digna al treballador. El capital social està sota mínims i les regles de
convivència es veuen amanaçades per desordre i caos, ja que els referents morals
s’han afeblit tant que els valors aglutinants —religiosos, ètnics o nacionals— s’utilitzen bàsicament com element de confrontació o fins i tot de causes bèl·liques.
Tot plegat no és nou, ho hem viscut altres cops al llarg de la història de la humanitat, generalment de forma tràgica. Es pot pensar fàcilment que se’n fa un
gra massa, que s’està exagerant la complexitat de la situació. Existeixen sortides
i depèn en gran mesura de les organitzacions socials que es facin diagnosis correctes del que està passant, se cerquin les complicitats imprescindibles per influir
de forma significativa en la política, que viu atrapada en les enquestes d’opinió i
la immediatesa electoral; però per fer-les possibles cal pensar estratègicament
i col·lectivament a mitjà i llarg termini i tenir el valor d’adequar particularment i
amb honestedat les actuacions quotidianes a aquests raonaments.
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El treball que duem a terme a la Comissió de Gènere d’ECAS sovint ens posa de
manifest els efectes i conseqüències d’una organització social, productiva i econòmica androcèntrica que genera desigualtats, discriminació, exclusió i pobresa,
que afecta tant les dones com el seu entorn immediat —per tant, el conjunt de la
societat— essent que la seva posició central en l’entorn familiar —producte de l’esmentada organització social androcèntrica— fa que aquesta desigualtat es tradueixi
en vulnerabilitat i dificultat per promoure benestar i estabilitat als qui més directament depenen d’ella. En molts casos, s’aconsegueix compensar aquesta dificultat
afegida —de manera no exempta de cost i esforç— però no poques vegades la suma
i acumulació de desigualtats provoca distàncies difícils de salvar vers a una situació
real d’igualtat d’oportunitats i participació ciutadana de ple dret.
Entenem benestar en un sentit ampli i com a condicions que garanteixen un nivell
bàsic de cobertura d’uns mínims nivells en la salut, higiene,nutrició, habitatge, condicions per a un desenvolupament físic i psíquic òptimes, oportunitats i condicions
per a l’accés a l’educació i la formació, expectatives i projecció vers la vida personal
i social adulta, etc.
Ens referim, doncs, a desigualtats que tenen unes conseqüències directes i palpables sobre el conjunt de la població i de la societat a curt, mitjà i llarg termini.
Com que en l’actual situació de crisi es posa de manifest la necessitat de repensar
i reformular l’organització i sostenibilitat del model econòmic i productiu, a la Comissió de Gènere d’ECAS proposem i plantegem que en la tasca de repensar models
abordem també elements de l’organització social —que actualment es basen i sostenen un model productiu i econòmic androcèntric— que parteixin i promoguin una
organització social més igualitària per raó de gènere i amb menys cost personal i
social, per la menor desigualtat, discriminació, exclusió i pobresa que generi.
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Xavier Orteu
Vocal de la Junta
Directiva d’ECAS

Treball i ciutadania,
debat obert

La necessitat de vincular el treball amb l’exercici de la plena ciutadania es fa més palesa
que mai si tenim en compte l’evolució de la situació socioeconòmica d’ençà de la celebració del Congrés Treball i Ciutadania que ECAS va organitzar al juliol del 2009.
>Ens

trobem davant d’un panorama econòmic amb uns nivells d’atur altíssim. Les últimes dades apunten a més de quatre milions de persones en tot l’estat espanyol. Cal tenir
en compte que es considera que, d’aquests, al voltant de dos milions són llocs de treball
destruïts: en el sector de la construcció, bàsicament, però també en d’altres, com la indústria de l’automoció o el tèxtil. Això vol dir que ens trobem amb un panorama de persones que no només han perdut la feina, sinó que, a més, no podran tornar a treballar en
allò que havien fet. Per tant, molts dels coneixements que tenien ja no els seran d’utilitat.

>El problema que se’n desprèn és de gran magnitud i el repte social ha d’estar a l’alçada.

En un primer moment, caldrà identificar en quines activitats es poden generar aquests
nous llocs de treball i pensar què cal fer perquè això passi. Però gairebé al mateix temps,
haurem de pensar també com aquestes persones que ara s’han quedat sense feina poden
estar en condicions d’ocupar aquests nous llocs de treball creats. Es tracta de preparar
persones perquè desenvolupin unes feines noves, on segurament se’ls requeriran nous
coneixements i noves competències.

La crisi actual és també social en la mesura que pot
generar una fractura en relació amb les possibilitats
de determinades poblacions d’inserir-se laboralment
i disposar d’autonomia econòmica. A ECAS sabem
que la sortida de la crisi no serà efectiva si no som
capaços, com a societat, d’articular cohesió social i
productivitat, tot rellançant una aposta de futur. En
aquest sentit, la nostra responsabilitat és fonamental, i aquests quaderns representen l’actualització del
nostre compromís.

>És

bastant probable que, a més, es tracti d’ocupacions que requereixen uns coneixements altament volàtils. Això significa que per poder ocupar els nous llocs de treball,
caldrà una disponibilitat molt alta per integrar nous coneixements i abandonar aquells
caducs. I integrar-ho com una seqüència bàsica en el nou panorama laboral. Aquest canvi
de posició serà un altre element clau per assegurar una inserció laboral de qualitat.

>Perquè

tot això sigui possible calen polítiques de qualitat, i aquesta qualitat no només
té a veure amb la planificació i la gestió dels serveis, sinó també amb la qualitat de les
complicitats entre els diferents agents distribuïts per tot el territori.
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La col·lecció de Quaderns Treball i Ciutadania que
iniciem amb aquest publicació és la plasmació d’un
debat al qual volem donar continuïtat mitjançant
noves trobades, espais de treball conjunt i acords
de col·laboració entre els diferents agents socials
implicats en la consecució de la plena ciutadania en
una societat amb oportunitats per a tots.
TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ
1. Nous sentits i noves formes de treballar
2. Treballador i ciutadà: els vincles actuals
3. Reptes de futur: responsabilitats compartides

Amb el suport de:

