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El Pla Europa és una iniciativa que promou el debat al voltant de la Unió Europea (UE) i que té 

per objectiu afirmar la presència i la influència de Catalunya a Europa, així com apropar la 

ciutadania al projecte europeu.  

 

Un cop presentat el llibre verd del Pla Europa, que plasma la visió preliminar del Govern en els 

grans debats europeus, s’inicia una segona fase que consisteix en un procés de participació que 

vol comptar primordialment amb la ciutadania, les entitats i les institucions de la societat civil 

de manera transversal, així com amb actors del món acadèmic, organitzacions no 

governamentals, activistes, empreses, institucions, l’administració pública, institucions 

europees, polítics i molts més.   

 

OBJECTIUS I METODOLOGIA DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

L’objectiu d’aquest procés participatiu és elaborar un llibre blanc amb les visions del Govern i 

les aportacions recollides de la societat civil, el qual servirà per guiar les futures actuacions del 

Govern de Catalunya a Europa.  

 

El procés participatiu s’estructura  al voltant de la celebració de cinc webinars o seminaris web, 

al voltant de les cinc temàtiques identificades com a primordials al llibre verd que es 

desenvoluparan entre els mesos de febrer i març de 2019:  

 Populismes 

 Renda bàsica incondicional 

 Futurs pressupostos de la UE 

 Economia circular i bioeconomia 

 Migracions i perspectiva interculturalista.  

 

La participació en els webinars s’organitza de la manera següent: 

 Visualització del webinar i participació en el debat a través de Twitter amb l’etiqueta 

#PlaEuropa.  

 Participació en el fòrum en línia habilitat al portal participa.gencat.cat durant les dues 

setmanes i mitja posteriors al webinar.  

 

 

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/ue/pla-europa/
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PRESENTACIÓ DEL WEBINAR I DEL FÒRUM POPULISMES  

 

RESUM DEL WEBINAR I FÒRUM DE RENDA BÀSICA INCONDICIONAL 

Títol del webinar Renda Bàsica Incondicional 

Dia de celebració 
del webinar 

14 de febrer del 2019 

Nom i càrrec de les 
persones ponents 

 Eloi Serrano, director de la Càtedra d’Economia Social 
Tecnocampus-UPF, investigador associat al CIDOB i moderador 
del webinar 

 Josep Vidal, director general d’Economia Social, Tercer Sector, 
Cooperatives i Autoempresa de la Generalitat de Catalunya 

 Daniel Raventós, president de la Xarxa Renda Bàsica 

 Sònia Fuertes, vicepresidenta de la Taula d’Entitats del Tercer 
Sector Social, de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social 
(ECAS) i de la xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció 
Social (DDiPAS) 

Enllaç al vídeo del 
webinar 

https://www.youtube.com/watch?v=-IAewe9tQs8  

Dates del fòrum 
virtual 

Del 14 de febrer al 3 de març de 2019 

Enllaç al fòrum 
virtual 

https://participa.gencat.cat/processes/plaeuropa/f/2394/debates/11  

 

Tal com s’exposa en el llibre verd del Pla Europa, des de Catalunya es treballa per garantir el dret 

a decidir quin projecte vital vol tenir la ciutadania, independentment de la seva situació de 

vulnerabilitat particular. Per aquest motiu, cal situar la ciutadania al centre de les polítiques, 

apoderant-la al llarg de tot el cicle vital, i posar més èmfasi en les polítiques socials preventives. 

D’altra banda, s’han d’enfortir els serveis socials bàsics i consolidar la implementació de 

polítiques com la renda garantida de ciutadania o les polítiques d’habitatge.  

 

Per al govern de Catalunya és prioritària una acció que apoderi la ciutadania al llarg de la seva 

vida i en les diferents situacions de desavantatge que es pugui trobar. És per això que el Govern 

de Catalunya disposa, des del 2017, d’un sistema propi de renda garantida de ciutadania (RGC) 

per assegurar una vida digna a totes les persones i promoure’n l’autonomia i participació activa 

en la societat, superant les condicions que els han dut a la situació de necessitat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-IAewe9tQs8
https://participa.gencat.cat/processes/plaeuropa/f/2394/debates/11
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Malgrat això, hi ha col·lectius que creuen que el sistema de renda garantida de ciutadania no és 

adequat i aposten per un sistema de renda bàsica incondicional. D’altra banda, altres col·lectius 

consideren que un sistema de renda bàsica incondicional desincentiva la cultura de l’esforç. 

Aquest webinar té com a objectiu donar veu a totes aquestes percepcions.  

 

Pregunta per iniciar el debat  

La Renda Bàsica Incondicional: una manera eficient de combatre la pobresa i desigualtat o una 

forma de desincentivar la cultura de l’esforç? 

A partir d’aquesta pregunta es deriven dos objectius. En primer lloc, reflexionar sobre la 

dimensió política de la renda bàsica incondicional, la seva incidència sobre la pobresa i la 

desigualtat i les raons oposades de la dreta i l’esquerra per recolzar aquest esquema. En segon 

lloc, reflexionar sobre si una renda bàsica a nivell europeu facilitaria la integració europea. 

 

IDEES FORÇA, CONSENSOS I DISSENSOS DEL FÒRUM 

Les dues aportacions realitzades al fòrum han estat enllaços d’articles periodístics sobre la renda 

bàsica incondicional.  

 

Un dels articles es mostra escèptic amb el concepte de la renda bàsica incondicional i assenyala 

que, en qualsevol cas, s’han de tenir en compte totes les dimensions que aquest concepte inclou: 

cobertura, criteris per atorgar-la, finançament, factibilitat, entre d’altres. 

 

El segon article es posiciona a favor de la renda bàsica incondicional, encara que dubta sobre la 

seva viabilitat econòmica. Proposa substituir els serveis públics bàsics per aquesta transferència 

econòmica incondicional, deixant decidir a la ciutadania sobre quins serveis volen rebre a través 

del mercat. 

 

Les aportacions registrades durant el fòrum virtual no han generat un intercanvi de 

posicionaments i/o parers davant d’aquestes idees plantejades per les persones participants, de 

manera que no és possible valorar el consens o dissens respecte de les mateixes. 
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RESULTATS DE LA PARTICIPACIÓ A TWITTER 

La participació de la ciutadania durant el webinar s’ha articulat a través de la xarxa social Twitter, 

mitjançant el plantejament de preguntes als ponents, sota el hashtag #PlaEuropa. Entre les 

mateixes s’han recollit les següents: 

 La Renda Bàsica Incondicional implicarà necessàriament l’aprimament de l’Estat de 

Benestar? 

 Quina podria ser la manera de finançar la Renda Bàsica Incondicional en l’àmbit català? 

I en l’europeu? 

 La Renda Garantida de Ciutadania pot ser un primer pas cap a la Renda Bàsica 

Incondicional? 

 La Renda Garantida de Ciutadania i la Renda Bàsica Incondicional desincentiven la cerca 

de treball? 

 Està canviant el món del treball? Suposa això nous reptes i noves solucions des de 

l’administració pública? 

 Amb la Renda Bàsica Incondicional apujarien els preus d’alguns productes (inflació)? 

 

Els resultats de la participació a Twitter han estat els següents: 

 

RESUM DE LA PARTICIPACIÓ AL TWITTER 

Total 
Tweets 

Nombre de 
comptes que 

han 
participat 

Índex Tweets/persona Retweets 
Tweets 

originals 
Respostes 

167 106 1,57 104 63 5 

 

Des del dia 9 de febrer (inici de la difusió del webinar) fins al dia 3 de març (tancament del fòrum) 

un total de 106 comptes de Twitter han participat utilitzant el hashtag #PlaEuropa, vinculat a 

l’eix de la Renda Bàsica Incondicional. 

 

Aquests comptes han generat un total de 167 tweets. D’aquests, la major part són retweets 

(104, el 62,27%), enfront dels tweets originals (63, el 37,72%).  
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La major part dels tweets originals són missatges de difusió del webinar i del fòrum posterior, 

tant de caràcter institucional com de comptes personals. 

 

S’han registrat 5 respostes entre el total de 167 tweets, el que indica que el debat a la xarxa al 

voltant de la temàtica plantejada ha estat limitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de TweetBinder. 

 

 

El gràfic indica que la major part dels tweets s’han generat entre els dies 9 i 15 de febrer, és a 

dir, al voltant del moment de la celebració del webinar i de forma prèvia, per difondre el mateix. 

A partir del dia 15 de febrer la major part dels tweets generats són al voltant del webinar del dia 

22 de febrer i, per tant, no es mostren aquests dies al gràfic. 


