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“S’
ha jugat massa amb el com-
ponent vocacional del nostre
treball per normalitzar abu-

sos que, en qualsevol altra professió, serien
inacceptables”, afirma Mario, nom fictici
d’un treballador d’un Centre Residencial
d’Acció Educativa (CRAE) que prefereix
preservar l’anonimat. “He arribat a escol-
tar frases com: tu per què estàs aquí, per
diners o pels xavals?, per qüestionar deci-
sions que afecten tant les teves condicions
de treball com la teva vida personal”.
Mario considera que la baixa afiliació sindi-
cal al sector té molt a veure amb tot plegat
i relata un empitjorament progressiu de les
condicions de treball: “El 2003, jo treba-
llava en un altre centre públic i ingressava
uns 1.500 euros; el 2008, en un centre de
gestió delegada, cobrava 1.400 euros. La
gent contractada en aquest mateix centre
el 2012 cobra 1.300 euros”.

Amb 7.500 entitats, 100.000 treballado-
res, 245.000 voluntàries i 1.700.000 usuà-
ries, allò que als Estats Units s’anomena
–sense ironia– Non-profit Industrial Com-
plex (Complex Industrial sense Ànim de
Lucre) aquí també ha assolit proporcions
industrials i tics mercantils. Laia Grabu-
losa, representant de La Confederació (pa-
tronal catalana), reconeix que “cada ve-
gada hi ha més empreses de caràcter
purament mercantil que s’estan intentant
introduir al sector, cosa que exigeix una
regulació que protegeixi l’objectiu princi-
pal: l’atenció a les persones”.

Sigui com sigui, les retallades estan
obrint fractures en diferents direccions.
Els propers concursos de serveis i sub-

vencions, la negociació del nou conveni
col·lectiu i la visibilització de la precarietat
laboral anuncien que hi haurà conflictivitat
entre les entitats i l’administració, però
també entre aquestes i les plantilles. Com a
mar de fons: el paper del voluntariat, pre-
sentat com la panacea per les administra-
cions, però denunciat com a agent de pre-
carització del treball i l’atenció social.

SUBHASTES DE SERVEIS PÚBLICS 
Les paraules del conseller d’Economia i
Coneixement Andreu Mas-Colell, pronun-
ciades en el marc d’una conferència per a
la Fundació Pere Tarrés el març de 2012,
són prou clares: “Les entitats socials són
una manera eficient d’obtenir resultats
molt bons per a la societat amb recursos
públics escassos”. Criteris economicistes i
explotació al màxim del voluntariat.

La Confederació i la Taula d’Entitats del
Tercer Sector han denunciat els procedi-
ments emprats per l’administració en con-
cursos de serveis socials, on “la valoració
del projecte tècnic és molt inferior a l’o-
ferta econòmica, cosa que fa que, a la
pràctica, alguns concursos esdevinguin
subhastes”. Les dues organitzacions més
representatives del sector han detectat
“rebaixes extremes, superiors al 25% (del
pressupost de licitació)” que afecten de
manera radical la qualitat de l’atenció. Una
centralitat de la relació cost-benefici que es
tradueix en una “penalització addicional
per a les entitats socials que tradicional-
ment ja s’han vist penalitzades en relació a

les empreses mercantils en els procedi-
ments de contractació pública”.

El col·lectiu Defensem l’Acció Social i
Comunitària (DASC), format per professio-
nals del sector, ha donat suport a la denún-
cia de les entitats i ha exigit estendre “l’obli-
gació existent per a les entitats sense ànim
de lucre relativa a la reinversió dels benefi-
cis anuals a qualsevol entitat adjudicatària
d’un concurs de serveis socials”.

PRECARIETAT LABORAL
Tant DASC com el sindicat CGT senyalen
que bona part de les entitats ja apliquen
una lògica empresarial. El desembre pas-
sat, DASC va denunciar: “Hi ha rebaixes de

sous, impagaments a les entitats socials que
ens tenen contractades, cosa que ens porta
a treballar cobrant la meitat del sou, i con-
tractes com a integradors i no com a educa-
dors o amb titulacions superiors”.

Fins fa cinc anys, l’acció social i comuni-
tària no era una realitat laboral recone-
guda. Malgrat el creixement del sector, amb
milers de professionals altament qualifica-
des, les plantilles s’havien d’acollir a conve-
nis com el d’educació concertada o el de
despatxos i oficines (banca). Amb els con-
venis de sector, en molts casos, s’ha passat
de convenis amb un nivell de protecció i de
drets relativament alt a un de mínims com
l’actual. Segons la CGT, a la pràctica, les

Bona part de les entitats
del sector ja apliquen
una lògica empresarial

DRETS // EL FUTUR ECONÒMIC I LES CONDICIONS DE TREBALL MARQUEN EL DEBAT SOBRE EL MODEL D’ACCIÓ SOCIAL I COMUNITÀRIA

Precarietat laboral contra
la precarietat social?

Miguel Martín
@La_Directa

Jornades del col·lectiu
Defensem l’Acció
Social i Comunitària 
celebrades a
Barcelona el 19 de
gener / JOSEP MIQUEL
RAVENTÓS

Diferències salarials
SALARI BASE PLUS DE CICLE CONTINUAT
Mensual Anual Mensual Anual

Direcció 2.083,04 29.162,50 2.607,37 36.503,12
Com. intermedis 1.758,65 24.621,04 2.303,38 32.247,27
Llicenciades 1.625,01 22.750,18 1.753,55 24.549,63
Educadores 1.456,7 20.393,76 1.696,42 23.749,88
Pers. qualificat 1.287,36 18.023,06 1.386,31 19.408,35
Admin. i serveis 1.027,24 14.381,31 1.082,32 15.152,51

Al Conveni d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc (dels set conve-
nis del sector, aquest dóna cobertura a la majoria d’activitats), queda patent la diferència entre els
càrrecs directius i la resta. Per entendre la taula, l’anomenat plus de Cicle Continuat és un com-
plement aplicat als centres que obren 24 hores diàries els 365 dies de l’any i que supleix plusos
com el de nocturnitat. En aquests centres, el càrrec de direcció pot ingressar fins a 36.500 euros
anuals, 7.300 euros més que amb el salari base. Per la seva banda, el personal llicenciat, les edu-
cadores i el personal qualificat ingressen respectivament 1.700, 3.356 i 1.385 euros anuals més tre-
ballant al cicle continuat. En qualsevol cas, hi poden haver diferències de fins un 140% dels ingres-
sos anuals entre el sou dels càrrecs directius i el de les assalariades.  Les plantilles afegeixen que
calen mecanismes de control sobre les pròpies entitats en aspectes “com, per exemple, els sous
dels directius i del personal administratiu i l’ús o la reinversió dels seus beneficis anuals”.
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plantilles han perdut poder adquisitiu. El
sindicat apunta que, més enllà del conveni,
“a alguns centres de treball, en tres anys, la
jornada laboral anual ha augmentat 150
hores, els dies lliures (vacances a part)
s’han reduït de dinou a tres l’any i s’ha
rebaixat el salari una mitjana de 170 euros
nets mensuals”. La negociació del proper
conveni corre el risc d’empitjorar encara
més aquestes condicions.

SEGUIR EMPITJORANT
L’acció social és un híbrid estrany: un
servei públic privatitzat en milers d’asso-
ciacions, fundacions o empreses, amb
característiques, objectius, tarannàs i
funcionaments diversos, on les entitats
religioses continuen tenint un pes impor-
tant. Treballadores i representants d’enti-
tats coincideixen a assenyalar que, amb
nombrosos aspectes crítics, el model
actual havia aconseguit consolidar certs
estàndards de professionalització i de qua-
litat que superaven el precedent de la cari-
tat religiosa. Ara, tot això pot estar en risc,
tant pel foment de les lògiques mercantils
com per l’ús del voluntariat per fomentar
mà d’obra barata o gratuïta.

Des de la patronal, Laia Grabulosa asse-
gura que comparteix aquesta preocupació:
“Nosaltres posem en valor la figura dels
professionals i considerem que el volunta-
riat ha de jugar un paper complementari”.
L’ús creixent que algunes empreses del sec-
tor estan fent de figures com la de voluntari
alliberat o integrador semblen confirmar,
però, les pors del col·lectiu de treballado-
res: es vol consolidar una figura ambigua
dirigida a desdibuixar els drets laborals i a
precaritzar la qualitat de l’atenció. 

Altres maneres 
de fer front a la crisi
Algunes entitats han fet front a la fase de retallades
prioritzant la qualitat dels projectes i la continuïtat de
les professionals. Aquest és el cas d’Apropem-nos, que
atén prop de 600 persones al Poblenou de Barcelona.
Isis Sainz, treballadora d’aquest pla comunitari gestio-
nat per l’Associació de Veïns, comenta que “el projecte
es manté perquè l’associació avança diners per als pro-
jectes i perquè s’ha demanat un crèdit a Coop 57 (coo-
perativa de finances ètiques)”. Destaca que el fet que
“els membres de l’associació hagin adoptat una posi-
ció reivindicativa ha estat fonamental perquè s’hagin
mantingut tots els projectes” i que les decisions que
s’han anat adoptat han comptat amb l’opinió del per-
sonal tècnic i de les persones que exerceixen de volun-
tàries. Un altra iniciativa que ha aconseguit mantenir la
seva activitat i els llocs de treball és Nexes, un projec-
te fincat al Raval que treballa sobre els eixos de la inter-
culturalitat i la transformació social a través de l’”empo-
derament dels joves”. Julie Paucot ens explica: “L’any
2009 ja vam dur a terme un pla d’estalvi a l’entitat per
fer front a possibles dificultats”. Paucot assegura, a
més, que la direcció de Nexes “ha comptat amb nosal-
tres a l’hora de planejar el futur econòmic dels projec-
tes”. Sens dubte, una mostra que hi ha maneres dife-
rents de fer front a la crisi en aquest sector.

C
om neix el vostre col·lectiu?
El 2010, un grup de gent de di-
ferents espais de l’administració i

que compartíem la manca d’eines i la sen-
sació de soledat vam decidir fer una pri-
mera trobada, coincidint amb els primers
conflictes laborals,  per articular un espai
de construcció més enllà de les queixes i la
frustració. Tenim l’experiència prèvia
d’una primera fornada de treballadors co-
munitaris que es van trobar amb la in-
definició d’aquest model d’intervenció
social i amb la manca de voluntat de l’ad-
ministració per aprofundir en ell. Llavors,
es van posar a construir un model teòric
de treball comunitari des de l’acadèmia i
van muntar assessories i cooperatives. No-
saltres, però, volem ampliar aquest model
inicial perquè sigui comunitari de debò i
no un encàrrec per a uns professionals
específics. No és dir “jo t’explico com va i
t’ho faig”, sinó “ho fem junts”.

La crisi aguditza les contradiccions
que suposa la indefinició del model? 
El primer conflicte amb què ens trobem
quan volem dignificar el nostre treball és
que l’administració que ho impulsa no hi
creu. Volen treballar als territoris per tenir-
los controlats i, realment, no els interessa
empoderar el teixit social. No ha estat mai
una aposta real a nivell polític i, per tant,

no els interessa aportar-hi recursos. Per
què hi ha 70 o 80 plans amb professionals
a mitja jornada per a barris amb 40.000
persones en comptes de 40 de seriosos?
Nosaltres estem parlant d’un canvi de
model, de deixar de treballar des de la indi-
vidualitat i de manera sectorialitzada. No
hi ha hores ni equips per sostenir aquests
processos. A molts barris, hem trobat les
entitats de cul perquè ens han vist com un
altre projecte imposat per l’administració
que no respecta la història i la vida del terri-

tori. A més el model només convida al ciu-
tadà a participar teòricament. Ho fa dins
un model i una estructura molt marcades.
Està pensat per a comissions i taules de tre-
ball, per gent ja associada, i un dels nostres
neguits és que sabem que estem anant con-
tra la pròpia metodologia i el criteri comu-
nitari –que es basa en no deixar ningú fora–
i acabem generant estructures anticomuni-
tàries. La crisi ens ha fet xocar amb la reali-
tat, però l’hem viscuda com una oportuni-
tat. Aquests anys, hem fet molta pedagogia
amb els professionals i els tècnics del terri-
tori i la nostra feina ha ajudat a generar
complicitats i sinergies. Com a professional
del treball comunitari, veure que hi ha

autoorganització és el que em fa més feliç.
Al Poble-sec, per exemple, s’estructura
una assemblea de barri superpotent amb
molts espais i temes comuns amb el pla
comunitari, amb propostes creatives i més
ajustades a les necessitats socials reals i es
multiplica el potencial d’empoderament i
d’apropament a la persona exclosa. La crisi
posa més en crisi els professionals de ser-
veis socials, se’ls demana molt més la part
assistencial, però molts s’adonen que, ara,
el treball comunitari és l’única manera d’a-
vançar. Als tècnics comunitaris, se’ns reco-
neix més perquè s’han adonat que, amb
nosaltres, els projectes que financen sur-
ten millor. I nosaltres hem canviat el xip
professional. Ja no muntem activitats, sinó
que donem eines i recursos. No som qui
genera, sinó qui facilita. Farem menys
coses, però junts. El que volem és incorpo-
rar la manera de fer, de pensar i d’entendre
i no fer que la gent se sumi a les nostres
estructures: si t’adones que és important
treballar pel barri i vols que ens ajuntem al
bar, perfecte.

Però, heu vist resultats?
El que ens impulsa a crear un col·lectiu és,
precisament, que hem vist resultats. Hem
parit projectes entre serveis de l’adminis-
tració, CAP, entitats i ciutadans que han
valgut molt la pena, perquè s’ha pogut aju-
dar alguns col·lectius invisibles com la gent
gran aïllada a casa, o hem donat suport a
iniciatives i inquietuds veïnals quan han
sorgit perquè era llavors o mai: veïns preo-
cupats pels conflictes amb la immigració o
motivada per fer coses amb joves. Potser el
resultat és que hi ha un mural xulo al barri,
però, darrere, hi ha tot un treball d’acom-
panyament a un procés de resolució de
conflictes.

Quins són els resultats de la trobada?
Va ser un moment de reconeixement i
d’autoafirmació. Ja hem esperat prou que
ens donessin un marc i una formació
adient. Calia trencar amb la paradoxa que
els treballadors comunitaris no treballessin
de manera comunitària. Per això, vam pro-
posar un model d’autoformació i d’inter-
canvi d’experiències a cost zero on vam
posar en valor l’experiència pròpia, amb la
idea de mirar de reduir el nivell de soledat
i inseguretat professional en què ens hem
mogut fins ara. 

ALTERNATIVES AL MODEL D’INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA

“El que em fa més feliç és veure
que hi ha autoorganització”
Quelcom es mou dins l’àmbit del treball comunitari. La I Jornada del Col·lectiu de Professionals del Treball
Comunitari va reunir el novembre passat, 120 persones a l’Espai Fontana de la vila Gràcia. Infradotats per les reta-
llades i sense un objectiu massa definit, a Catalunya, es mantenen en funcionament una setantena de plans de
desenvolupament comunitari. Quinze anys després que el conseller Antoni Comas decidís posar-los en marxa,
una part de les professionals que els desenvolupen s’organitzen per qüestionar el model d’intervenció comunità-
ria aplicat fins ara. LA DIRECTA ha parlat amb quatre professionals que prefereixen mantenir-se en l’anonimat.

Montse Santolino
@montsanto

“L’administració vol 
controlar els territoris;
no li interessa empoderar
el teixit social” 

La campanya de la
Marea Taronja lluita

contra les 
retallades en els 

serveis socials / DASC


