
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

PRESENTACIÓ 
 

L'inici dels estudis de Treball Social a la 
Universitat de Girona ha brindat l'oportunitat 
d’iniciar la col·laboració entre el Grau en 
Treball Social UdG, el Col·legi Oficial de 
Diplomats en Treball Social de Catalunya i 
DIXIT Girona centre de documentació de 
serveis socials Marià Casadevall. 
 

Els Debats en Treball Social i Política Social 
és la primera activitat conjunta que 
presentem, i consisteix en un cicle de tres 
debats entorn el Treball Social, l'exercici 
professional i la seva relació amb la Política 
Social. Les trobades combinen la intervenció 
de professionals i d’experts, amb la clara 
intenció de contrastar posicions i aportar 
punts de vista diversos sobre un mateix tema. 
 

Volem promoure així la reflexió, el debat i 
l’intercanvi entorn del Treball Social, i 
tanmateix, generar espais de trobada entre 
professionals, docents i estudiants de Treball 
Social. 

 
 
 

 
 
 

FORMAT 
 

Cadascuna de les tres sessions comptarà amb 
la participació de: 
 

� dos ponents amb posicionaments 
contraposats o diferents en relació a 
les problemàtiques que s’abordin 

 
� i un grup de rèplica format per tres 

persones que debatran amb els 
conferenciants per aprofundir en els 
seus arguments 

 
PROGRAMA 
 

DEBAT 1. A més Serveis Socials, menys 
Treball Social? 
24 de març de 2011 
 
DEBAT 2. El retorn de la Beneficència? 
31 de març de 2011 
 
DEBAT 3. L'Estat del Benestar en crisi? Els 
Serveis Públics en crisi? 
7 d'abril de 2011

 
ORGANITZA: 
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Facultat d'Educació i Psicologia 
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0,5 crèdits ECTS 
 Universitat de Girona 

 

 
 
 
 
 
 
DESTINATARIS 
 

Treballadors i treballadores socials, 
professionals de la intervenció social i 
educativa, estudiants de la Universitat de 
Girona, públic en general. 
 

LLOC 
 

Auditori Josep Irla 
Seu de la Generalitat de Catalunya a Girona 
Plaça Pompeu Fabra, 1. 17002 Girona 
 

HORARI 
 

18:30-20:30h 
 

INSCRIPCIONS 
 

Inscripcions gratuïtes.  
Places limitades. 
Caldrà confirmar assistència enviant nom i 
cognoms, DNI i àmbit professional per correu 
electrònic. 
La confirmació es farà a qualsevol dels 
organitzadors dels Debats fins el 19 de març: 
DIXIT Girona, dixit.girona@campusarnau.org 
UdG, carles.tremols@udg.edu 
Col·legi Oficial, girona@tscat.cat 
 

CERTIFICACIÓ 
 

Es lliurarà un certificat d’assistència a tots els 
participants. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
CRÈDITS 
 

Activitat de reconeixement acadèmic (0,5 
crèdits ECTS) per la Universitat de Girona. 
 
 

OBJECTIUS 
 

 
-Debatre entorn del Treball Social i la seva 
pràctica professional, les Polítiques Socials, el 
Sistema Públic de Serveis Socials, l'Estat del 
Benestar i les Polítiques Socials. 
 
-Crear espais d'intercanvi d'opinions entre 
professionals, experts acadèmics i estudiants 
de l'àmbit. 
 
-Donar pistes als professionals per a la 
intervenció social a partir dels aspectes 
tractats en els debats. 
 
-Potenciar la creació, intercanvi i difusió de 
coneixement en Treball Social. 
 
-Contribuir a difondre i fer més present dins 
l’espai públic el Treball Social i les 
problemàtiques que aborda. 
 
-Contribuir a l’apropament entre la Universitat 
de Girona, el món professional i la societat 
gironina en general. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



DEBAT 1. A més Serveis Socials, menys Treball Social? 
24 de març de 2011 
 

 

Contraposició de la funció del Treball Social des de la visió teòrica enfront l'exercici professional 
i els condicionants que dificulten la seva realització.  
 
 

18:30h-18:50h Josep Manel Barbero, professor de la Universitat de Girona 

18:50h-19:10h Esther Busquets, treballadora social d'atenció primària de l’Ajuntament de 
Girona 

19:10h-19:30h Grup de rèplica 

19:30h-19:45h Pausa cafè 

19:45h-20:30h Contrarèpliques i debat amb els assistents 

 

 

DEBAT 2. El retorn de la Beneficència? 
31 de març de 2011 
 

 

El repartiment d’aliments i de recursos de primera necessitat són il·lustratius de les actuals 
polítiques enfront la greu crisi econòmica? 
 
 

18:30h-18:50h Amadeu Mora, treballador social. Àrea de política social de l’Ajuntament 
de Girona 

18:50h-19:10h Dolors Juliol, treballadora social. Responsable del Programa Aliments de 
Càritas Diocesana de Girona 

19:10h-19:30h Grup de rèplica 

19:30h-19:45h Pausa cafè 

19:45h-20:30h Contrarèpliques i debat amb els assistents 

 

 

DEBAT 3. L'Estat del Benestar en crisi? Els Serveis Públics en crisi? 
7 d'abril de 2011 
 

 

Recentment s’han aprovat lleis en l’àmbit dels serveis socials (llei de la dependència, llei 
d’infància, etc.) que, a primera vista, semblarien contradir el retrocés de l’Estat del Benestar. 
D’altra banda, els pilars del sistema de benestar entren en crisi. 
 
 

18:30h-18:50h José Adelantado, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona 

18:50h-19:10h Manuel Aguilar Hendrickson, professor de la Universitat de Barcelona 

19:10h-19:30h Grup de rèplica 

19:30h-19:45h Pausa cafè 

19:45h-20:30h Contrarèpliques i debat amb els assistents 

 
 

 

 
 
 

 
Més informació i inscripcions: 
 
 

 

Universitat de Girona 
Facultat d'Educació i Psicologia 
Grau en Treball Social 
Campus de Barri Vell 
Plaça Sant Domènec, 9. 17071 Girona 
Tel. 972 418 300 Fax 972 418 301 
carles.tremols@udg.edu  

 

 
 

Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents 
Socials de Catalunya 
Delegació de Girona 
C/Berenguer Carnicer, 2, 1r-2a. 17001 Girona 
Tel. 972 204 910. Fax 972 223 344 
girona@tscat.cat  

 

 

DIXIT Girona. Centre de Documentació de Serveis Socials 
Marià Casadevall 

Fundació Campus Arnau d'Escala 
C/Bernat Boades, 68. 17005 Girona  
Tel. 972 106 122. Fax 972 106 127 
dixit.girona@campusarnau.org  

 

 
 

 

Facultat d'Educació i Psicologia 
Grau en Treball Social 

Delegació de Girona 


