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Bon dia companyes i companys! Espero que estigueu tots/es bé!
Obro aquest fil al fòrum de la comunitat per recollir totes les reflexions, comentaris i idees que vulgueu aportar
sobre què ens tocarà reforçar i incorporar als observatoris socioeconòmics locals quan tornem a la normalitat.
Segurament això voldrà dir adaptar els plans de treball i productes que ja feu, perquè les prioritats evidentment
han variat.
De ben segur que si ja érem necessaris i útils fins ara, a partir d’ara encara ho serem més!
Sense l’ànim de ser exhaustiu i sabent que la majoria de vosaltres ja ho feu, apunto algunes de les tasques que
segurament s’hauran de reforçar:
-Mesurar i monitoritzar l’impacte de la pandèmia sobre les economies locals: Mercat de treball (atur, contractació,
afiliació a la SS en tots els règims, ERTOS, EROS, etc.); Teixit productiu i estructura empresarial (centres de
cotització, registre mercantil, economia social i solidària, tercer sector, censos empresarials, etc.); Impacte en el
turisme; Impacte en la renda i augment de la desigualtat i la pobresa; Augment i cobertura de les prestacions per
desocupació; Augment i cobertura dels serveis i prestacions socials; Impacte en el mercat de l’habitatge, Impacte
en la salut; Impacte en l’educació, etc.
-Mesurar l’impacte de tots aquests àmbits entre els col·lectius més sensibles (dones, joves, majors de 45 anys,
immigrants).
Tasques noves:
-Mesurar la destrucció d’ocupació actual i el risc de destrucció futura en cadascuna de les activitats i ocupacions
(empreses i llocs de treball afectats). Especialment l’impacte en els sectors productius més rellevants de cada
economia local.
Aquesta entenc que serà una de les preguntes clau que haurem de donar resposta de manera permanent en el
futur immediat.
-Aportar coneixement per redefinir línies estratègiques/accions dels plans estratègics, plans directors, etc. vigents.
De ben segur, variaran les prioritats de molts d’aquests plans.
-Aportar coneixement per fonamentar les diferents mesures de xoc que de ben segur s’implantaran a escala local.
El que us proposo és el següent:
-Compartiu en aquest fòrum tot allò que creieu que hem de fer a partir d’ara o que farem en un futur immediat.
Qualsevol aportació és benvinguda!
-Compartiu en aquest fòrum articles i estudis que creieu seguin d’interès.
-Un cop tornats als llocs de treball farem una reunió extraordinària per consensuar possibles grups de treball i
línies de treball compartides.
Etiquetes: Covid-19
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Impacte de la Covid19 sobre la desigualtat a Catalunya i en temps real › [3]
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