Conclusions de la Jornada anual del CTESC 2021
Bon dia a tothom,
Em correspon, com a membre del Grup Tercer del Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya, resumir les idees que hem escoltat durant les dues taules rodones d’aquest
matí; tasca realment complexa. Han estat moltes les idees, i molt acurades, però miraré
de fer una selecció per no allargar-nos massa en el temps.
Sense més preàmbul, passo a destacar com
1) Des de primera hora del matí les persones participants a les taules rodones han
posat de manifest els moments d’incertesa relacionats amb la situació actual,
amb tres punts d’incògnita:
a. Com evoluciona la COVID-19 dia a dia, en el seu vessant mèdic, que ens té
molt pendents.
b. Els colls d’ampolla que es detecten en l’economia global o embuts en
l’oferta. No s’ha previst de manera prou acurada la limitació de les provisions
que no permet atendre els increments de la demanda, amb les
conseqüències que això implica sobre la gestió dels estocs, tensions sobre
la inflació, desajustos en els recursos del planeta (preus petroli, consum
energètic, etc.) i, a mig termini, repunt dels tipus d’interès?
c. El comportament de l’estalvi i els dubtes que existeixen al voltant de com
s’orienta l’excedent generat durant la pandèmia. Com serà la reabsorció
d’una bossa d’estalvi que s’estima que significa un 7% del PIB de l’economia
de l’Estat espanyol i que alhora conviu amb un alt nivell d’endeutament de
les administracions i sectors familiars?
2) En aquest entorn apareixen les possibilitats que generen els fons de
recuperació i sobre ells constatàvem:
➢ SOBRE LES CONVOCATORIES:
o Necessitat de cercar CONSENSOS en el moment de les decisions.
Un ponent ens recordava: “No podem passar de lleis sense recursos
a recursos sense normes consensuades”.
o Importància de PERSONALITZAR les convocatòries per adaptar-les a
cada col·lectiu, per afavorir l’absorció dels fons per part dels diferents
objectius, agents i arreu del territori.
➢ SOBRE LES CONCESSIONS:
o Fer el seguiment dels fons europeus amb l’objectiu d’aconseguir un
impuls rellevant de la innovació.
o Prioritzant que els criteris fonamentals a considerar en la selecció
dels projectes siguin el retorn econòmic, social i mediambiental.
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➢ SOBRE EL SEGUIMENT:
o En primer lloc, la necessitat d’avaluar periòdicament fites, objectius i
calendaris de seguiment dels fons estructurals.
o Posar les eines per ser capaços de valorar l’impacte econòmic i social
dels projectes realitzats.
I també sent vigilants per evitar efectes de segona ronda: tensions
inflacionistes.
3) En la valoració de la situació de la pandèmia s’ha destacat el paper que ha tingut
el sector públic, amb una resposta molt intensa i elevada, però al mateix
temps vulnerable, sobretot el sistema de salut.
a. Parlant de l’agent públic, destacar en aquest punt el paper del Govern com
a responsable de crear els marcs per al diàleg social, mantenir les taules, l’empatia i la pau social. De treballar i esforçar-se per guanyar en capil·laritat i en arribar al territori.
b. A la darrera taula s’apuntava quin podria ser el paper del diàleg social, consolidar-lo com el quart poder de l’Estat? Un quart poder que posi de manifest
a la societat la necessitat d’avançar de manera professional en el diàleg i el
concert. Aquest diàleg ha permès que s’hagin pres moltes mesures consensuades per part del Govern. Destacar el paper que correspon als diversos
agents socials a l’hora de participar com a model de consens i avenç.
c. Algunes d’aquestes accions ja s’han dut a terme, com ara l’Acord nacional
de bases per a la reactivació econòmica, el model de concertació de serveis
socials, el pacte pels drets de les persones amb discapacitat. Però al mateix
temps encara n’hi ha moltes altres que queden per fer en molts altres àmbits
socials i econòmics, com ara l’acord de professionalitat de Catalunya.
4) Alguns ponents han fet esment a què el nostre país té un sector públic amb
menys pes en l’economia que la mitjana de la EU, així com menor pressió fiscal. Per tant, es podria deduir que també tindrà menys múscul per exercir d’estat
emprenedor; poca capacitat de lideratge del que caldria en temes cabdals, dels
quals han sorgit propostes que es podrien agrupar en els següents àmbits:
a. Desigualtat: calen polítiques actives per actuar en situacions de
desigualtat en el seu sentit més ampli: digital, territorial, de gènere, de
generació.
b. Innovació: es requereix un lideratge per acompanyar els processos de
descarbonització i digitalització en la nostra societat, amb reptes i riscos
molt rellevants com ara la ciberseguretat. Quin és el paper de les polítiques
industrials i com combinen aquestes amb la crisi climàtica?
c. Economia de les cures, posant especial atenció a la pobresa infantil. S’han
mencionat dades molt impactants sobre el creixement de la pobresa infantil
a Espanya i Catalunya. Esdevé una política fonamental la universalització
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del primer cicle d’educació infantil. És prioritari posar al centre del debat el
conjunt de pilars europeus de drets socials. No és un tema de moralitat,
només, sinó d’inversió en el futur; no hi hem de pensar en clau de despesa
sinó d’inversió. Així mateix, és el moment de professionalitzar aquelles
tasques i funcions que sempre han estat a casa.
5) Recollir l’interès que els ponents han expressat per la formació, com a principal
capital per sortir de la crisi, per mantenir l’ascensor social.
Una formació que reculli les necessitats de crear nous perfils, en nous àmbit
geogràfics, i la millora i l’adaptació dels ja existents.
La conveniència d’un sistema educatiu orientat des de l’inici, des dels 0-3 anys, a
l’acompanyament, una formació que tingui present la innovació i la nova
professionalització d’alguns sectors com comentaven anteriorment.
Per últim, recollir la necessitat de dignificar els cicles formatius i la formació
professional, la formació dual: teoricopràctica. Un sistema educatiu que permeti
coordinar polítiques actives d’ocupació amb els nous projectes d’inversió que
fonamentin el futur.
6) Una darrera idea que ha estat constant a la jornada és que en la gestió i la
sortida de l’actual crisi convé aprofitar el moment per reformar i millorar, però,
sobretot, per “no deixar ningú enrere”. En aquest parlament social que és el CTESC,
com deia el president del Consell, es posa en relleu aquesta idea que totes les
persones han de tenir cabuda, i són les persones i el seu benestar
socioeconòmic el que és rellevant. I per últim recordar que, quan es parla de
NEXT GENERATION, com diu la paraula, es parla de futur, d’invertir en els més
joves; en aquells que tenen tot el futur per davant.
Gràcies a totes i tots els ponents per les aportacions, que han superat la capacitat
d’aquest resum. Tot i que podran consultar aquesta jornada a YouTube i en el fons del
CTESC.
Barcelona, 26 de novembre de 2021
Jesús Delgado i Almendros
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