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L’any 1995 el sociòleg francès Robert Castel va 
publicar el llibre “Les metamorfosis de la qüestió social”. 
En aquesta obra, Castel analitzava la importància que 
va tenir la progressiva assalarització de les classes 
populars i treballadores en el procés d’inclusió social. 

A la majoria dels estats del benestar europeus la 
vinculació amb el mercat laboral era la base per 
garantir la sostenibilitat de les polítiques públiques, 
especialment les relacionades amb la protecció social. 

Gairebé 15 anys més tard, el pacte social que garantia 
la inclusió social a través del treball s’ha trencat. En un 
context de crisi estructural del sistema, amb uns 
percentatges de desocupació insostenibles, un Estat 
del benestar amenaçat i uns drets socials de 
ciutadania cada vegada més limitats, la disciplina i la 
pràctica del Treball Social necessita reubicar-se. Calen 
noves respostes per a vells i nous problemes i 
necessitats socials. 

És per aquesta raó que hem considerat interessant 
promoure el debat i la re�exió al voltant del sentit 
que avui en dia pren la nova qüestió social. Un vell 
debat que reapareix amb interrogants nous: Quin 
paper juga el Treball Social en aquest nou escenari? I 
les institucions públiques? Quin ha de ser el rol del 
treballador social en aquest context? Hi ha 
mecanismes vàlids des de la societat civil per garantir 
la protecció social? 

Objectius
Aportar nous marcs teòrics i conceptuals per 
analitzar la societat i les pròpies pràctiques 
d’intervenció social.

Generar coneixement a partir de posar en comú 
experiències d’intervenció social.

Oferir un espai de transversalitat entre els àmbits 
acadèmic, professional i del món associatiu de 
base.

Trencar la separació entre acadèmia (producció de 
coneixement) i pràctica (producció d’experiències).

Vincular la pràctica del Treball Social i de la 
intervenció social en general a les transformacions 
i esdeveniments socials contemporanis.

http://debatstreballsocial.w
ordpress.com
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4 d’abril de 2013
“Reptes professionals davant 
la nova qüestió social”
Els professionals del treball social són la 
base per garantir una bona pràctica 
professional i per donar sentit a una 
professió. Estan preparats els 
professionals per adaptar-se al nou 
context social? Quins són els reptes de la 
professió? 

Participants
Núria Carrera, Degana del Col·legi O�cial de 
Treball Social de Catalunya

Francesc Sais i Diego Pena, representants de 
l’Assamblea de Treballadores i Treballadors 
d’Acció Social

Josep Manel Barbero, coordinador del Grau 
de Treball Social de la Universitat de Girona 

Ponent convidat 
Fernando Álvarez-Uría, sociòleg, 
Universidad Complutense de Madrid

11 d’abril de 2013
“Ciutadania i experiències 
emergents davant la nova 
qüestió social”
Quines respostes estan sorgint, al marge 
de les institucions públiques, des de la 
ciutadania per atendre les necessitats i 
les problemàtiques socials actuals? 
Propostes no-institucionals, emergents i 
ciutadanes per fer front a la nova realitat 
social.

Participants
Bruno Malinge, Régie de Quartier de 
Perpinyà

Projecte Barri Cooperatiu, Sants 
(Barcelona) 

Associación de Parados Mayores Activos, 
Santa Coloma de Gramanet

Ponent convidat 
Josep Maria Navarro, antropòleg, 
vicepresident de la Fundació 
Desenvolupament Comunitari

18 d’abril de 2013
“La responsabilitat 
pública i el paper de les 
institucions”
Les dinàmiques polítiques, econòmiques 
i ideològiques hegemòniques en els 
darrers anys han qüestionat el rol de les 
institucions públiques a l’hora d’oferir 
serveis d’atenció i protecció social. Quin 
sentit prenen les institucions públiques a 
l’hora de garantir els drets socials bàsics 
de la ciutadania?

Participants
Rosa Guixé, directora tècnica de l’Àrea de 
Benestar del Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà 

Pep Just, cap de Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Girona 

Teia Fàbrega, directora tècnica del Consorci 
d’Acció Social de la Garrotxa 

Ponent convidat 
Joaquim Brugué, director de l’Institut de 
Govern i Polítiques Públiques (UAB) 

Destinataris
Professionals de la intervenció social i educativa 
(treball social, psicologia, educació social, 
pedagogs, etc.), estudiants, investigadors, 
docents, món associatiu i públic en general.

Certi�cació
Es lliurarà certi�cat d’assistència als 
participants a totes les sessions.

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

Casa de Cultura de Girona
Aula Magna
Plaça de l’Hospital, 6
17002 Girona

DEBAT 3DEBAT 2DEBAT 1

(de 18h a 20h) (de 18h a 20h) (de 18h a 20h)

Inscripció Gratuïta
Cal comunicar les dades personals (nom i cognoms, 
entitat/institució, correu electrònic, DNI i telèfon de 
contacte) �ns el 28 de març de 2013 a:

Col·legi O�cial de Treball Social, girona@tscat.cat 
Fundació Campus Arnau, dixit.girona@campusarnau.org
UdG, carles.tremols@udg.edu
UNED Girona, secretaria@girona.uned.es 
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