
DEBAT 2. 
“Lluita contra l’exclusió: respostes perifèriques i el Treball Social”
17 de maig de 2012. Centre Cívic Santa Eugènia/La Marfà.

18:00-19:00h:

Exposició d’experiències:
-Marta Afuera Pons, Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (Girona)
-Andrés Naya, Casal de Barri Prosperitat (Barcelona)
-Enric Manuel, treballador social de l’Ajuntament de Girona. Projecte “Integrant accions” 
(Barri de la Font de la Pólvora)

19:00- 19:45h:

Treball/debat en grups (xiuxiueig)
Debat plenari.

19:45-20:30h: 

Expert convidat: Tomás Rodríguez Villasante, sociòleg (Universidad Complutense de Ma-
drid)

CONFERÈNCIA FINAL
24 de maig de 2012. 18h. Centre Cívic Santa Eugènia/La Marfà

“Davant les crisis recurrents del capitalisme, la Renda Bàsica com una política social” a 
càrrec de José Iglesias, economista. Llicenciat en economia per la Middlesex Polythenic 
de Londres i diplomat en ciències socials per Oxford University. Participant actiu en els 
moviments socials i membre de Taifa, Seminari d’Economia Crítica.
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PERIFÈRIES



PRESENTACIÓ
La segona edició dels Debats en Treball Social i Política Social té una obligada vinculació 
amb el context social actual i els canvis que es produeixen en el nostre entorn immediat.

El Treball Social enfronta nous reptes i desafiaments com a conseqüència de la inten-
sa pressió que sobre l’Estat de Benestar exerceix el model liberal de sortida de la crisi. 
L’augment de les situacions de precarietat, l’aparició de noves necessitats i demandes 
socials obliguen els professionals a repensar tant les interpretacions com les intervencions.

En aquest procés necessari, els Debats en Treball social i Política Social proposen posar la 
mirada en llenguatges i experiències emergents amb la voluntat de trobar nous enfoca-
ments teòrics i pràctics que permetin repensar críticament la intervenció social. 

•El concepte perifèries ens sembla suggerent com a eina analítica que, superant el sentit 
geogràfic i urbà, ens confronta amb els fenòmens de dominació i poder (centres/hege-
monies enfront de perifèries/marges/exclusions) i és aplicable a moltes situacions socials 
de marginació: relacionals, econòmiques, polítiques, simbòliques, culturals, etc. Les pe-
rifèries són els espais socials de persones, grups, entorns, identitats... que estan lluny del 
centre i del poder. Aquesta idea ens permet analitzar les realitats contrastant algunes de 
les categoritzacions i/o tipificacions vigents.   

•Les experiències d’autoorganització i reivindicatives que emergeixen des d’àmbits 
col·lectius, no institucionals (des de les perifèries) esdevenen especialment generadores 
a l’hora de repensar respostes des del Treball Social. En el context de retrocés de la polí-
tica social pública (centre), l’organització col·lectiva, el treball comunitari, pot esdevenir 
espai de resposta a les noves i velles necessitats socials. 

FORMAT:
Aquesta segona edició incorpora una Conferència Inicial, dues sessions amb la presenta-
ció d’experiències, intercanvi en petits grups (xiuxiueig), debat plenari i la intervenció final 
d’experts convidats, i una Conferència Final.

DESTINATARIS:
Professionals de la intervenció social i educativa (treballadors/es socials, psicòlegs, edu-
cadors/es socials, professionals de les ciències socials aplicades a la intervenció, etc.), 
estudiants, docents, món associatiu i públic en general.

INSCRIPCIONS:
Inscripcions gratuïtes. Places limitades.
Caldrà confirmar assistència per correu electrònic  o telefònicament, enviant nom i cog-
noms, DNI i àmbit professional a qualsevol dels organitzadors fins el 2 de Maig de 2012.

UdG, carles.tremols@udg.edu
Col·legi Oficial, girona@tscat.cat
UNED Girona, secretaria@girona.uned.es
DIXIT Girona, dixit.girona@campusarnau.org

CERTIFICACIÓ:
Es lliurarà certificat d’assistència a tots els participants.

CRÈDITS DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC:
Activitat de reconeixement acadèmic per la Universitat de Girona (0,5 crèdits ECTS). En 
tràmit per la UNED.

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    as-
sociatiu de base. 
•Trencar la separació entre acadèmia (producció de coneixement) i pràctica (produc-
ció d’experiències).
•Vincular la pràctica del Treball social i de la intervenció social en general a les transfor-
macions i esdeveniments socials contemporanis.

PROGRAMA i LLOCS:

CONFERÈNCIA INICIAL
3 de maig de 2012. 18h. Sala d’actes de la Facultat d’Educació i Psicologia (Universitat 
de Girona)

“Dissolució de la ciutat i drets ciutadans” a càrrec de Jordi Borja, geògraf-urbanista. Di-
rector de l’Àrea de Gestió de la Ciutat i Urbanisme de la Universitat Oberta de Catalunya. 

DEBAT 1. 
“Hegemonies i identitats perifèriques”
10 de maig de 2012. Centre Cívic Santa Eugènia/La Marfà.

18:00-19:00h:

Exposició d’experiències:
-Antonio Centeno, membre del Foro de Vida Independiente y Divertad i activista en la 
lluita pels drets de les persones amb diversitat funcional
-Rosalie Belemtougri, membre de l’Associació Dones Endavant (Salt)
-Fran Calvo, educador social del Centre d’Atenció i seguiment de les drogodependèn-
cies Teresa Ferrer (Girona).

19:00- 19:45h:

Treball/debat en grups (xiuxiueig)
Debat plenari.

19:45-20:30h:

Experta convidada: Dolores Juliano, antropòloga (Universitat de Barcelona)


