
Debats en treball social i política social: la nova  qüestió social

“La responsabilitat pública i el paper de les institucions”

Rosa Guixé, directora tècnica Àrea de Benestar Consell Comarcal 
Alt Empordà

Casa de Cultura de Girona (Aula Magna),  18 d'abril de 2013



CONTINGUT

1) Greus conseqüències socials de la crisi

2) Evolució de la despesa social pública

3) Dèficits de l'Estat del Benestar

4) La qüestió social davant canvi d'època: noves prioritats

5) Repensar el treball social5) Repensar el treball social



1) Greus conseqüències socials de la crisi

Deteriorament condicions econòmiques i socials famílies: atur 
massiu (joves); major vulnerabilitat infància; nous perfils de risc 

en classes treballadores

Augmenten necessitats protecció social

Incrementa desigualtat social

225.000 llars a Catalunya amb tots els membres en a tur (2012)

Llindar ingressos anuals 2011 (risc pobresa): 8.176  euros nets anuals/persona

(6,2% inferior relació any 2010: risc pobresa CAT 1  de cada 5 persones)



1) Greus conseqüències socials de la crisi

Taula 1: Evolució taxa pobresa a Catalunya (2006-20 11)

Any Menys 16 
anys

16-64 anys 65 anys i 
més

Total
anys més

2006 22,2 16,0 28,4 19,0

2007 18,9 15,3 29,6 18,2

2008 17,6 14,3 25,4 16,6

2009 23,4 15,6 25,1 18,42009 23,4 15,6 25,1 18,4

2010 23,7 18,6 21,4 19,9

2011 26,4 17,7 17,7 19,1

Font: Idescat, 2012 (taxa calculada després de transferències socials)



2) Evolució de la despesa social pública

Taula 2: Evolució de la despesa en protecció social  (en percentatge PIB)

Àmbit 1996 2007 2010

Catalunya Dada no disponible 17,8 22,6

Espanya 21,5 21,0 25,7

UE-15 27,8 26,9 30,4 (*)

UE-27 Dada no disponible 26,2 29,4

Font: Idescat, 2012 (*) UE-17



3) Dèficits de l'Estat del Benestar

Crisi fa trontollar contracte social i garantia protecció drets socials

Dèficit inclusivitat

Sistema de benestar

Dèficit inclusivitat

Incapacitat arribar població en risc i 
vulnerable

Dèficit flexibilitatDèficit flexibilitat

Dificultat oferir respostes a demandes 
heterogènies i canviants ciutadania



3) Dèficits de l'Estat del Benestar

Protecció social pública dèbil
trasllada responsabilitat

Famílies (dones) Tercer sector

Frontera delicada: 
visibilitat pràctiques que 
es poden confondre amb 

Risc reforçar dualització societat
es poden confondre amb 
beneficiència

Assistencialisme/dependència
població + vulnerable Mercat x sectors + benestants



3) Dèficits de l'Estat del Benestar

TENIR EN COMPTE EL CONTEXT

INSTITUTIONS CIUTADANIA

� Política austeritat despesa pública

� Contenció pressupostària

� Deteriorament drets sociolaborals

� Desmantellament sistema provisió

� Repartiment sacrificis no equilibrat

� Major descontentament social

� Ciutadania més crítica

� Ruptura confiança ciutadana amb 

INSTITUTIONS CIUTADANIA

� Desmantellament sistema provisió

� Més protagonisme Mercat 

� Ruptura confiança ciutadana amb 

institucions i sistemes públics

COM RECUPEREM CENTRALITAT QÜESTIÓ SOCIAL?



3) Dèficits de l'Estat del Benestar

POSAR  ÈMFASI I AVANÇAR

INSTITUCIONS + CIUTADANIA

� Reforçar Estat social (garantia fonamental  provisió serveis i prestacions)

� Més participació democràtica

� Més descentralització (paper clau Consells Comarcals en territoris rurals)

� Acció complementària tercer sector

Major desburocratitzacio� Major desburocratitzacio

� Ús més eficient recursos

� Nova orientació serveis i formació professionals



Conseqüències
socials

crisi

Noves necessitats 
i qüestió social

(demandes 
heterogènies)

4) La qüestió social davant canvi d'època: noves re sponsabilitats

Complexitat
estructura
institucional

Poca cooperació
Administracions 
+ austeritat

Ciutadans posició 
inferioritat 

+ capacitat 
crítica autònoma

Repensar 
el treball social

inferioritat 
relació institucions i
professionals

crítica autònoma
TIC

Situacions 
dependència 
recursos 
(cronificació)

Necessitat fomentar
autonomia
personal



1) Drets socials garantits per l'Estat

4) La qüestió social davant canvi d'època: noves re sponsabilitats

2) Prioritzar capacitats i habilitats persones (subj ectes actius amb recursos)

3) Reforçar formació professionals en suport i acom panyament persones

4) Treball preventiu i estratègic

5) Treball comunitari (grups proximitat i ajuda mút ua)5) Treball comunitari (grups proximitat i ajuda mút ua)

6) Ètica exercici professional



Àmbits inclusió Etapes cicle vital

5) Repensar el treball social

Formatiu, laboral, relacional, psicosocial,
salut,..

Infància, adolescència, joventut, famílies,
gent gran,...

Treball individual 
i comunitari

Àmbits inclusió Etapes cicle vital

Diferents col·lectius

Persones discapacitat, origen immigrant,
adolescents, dones víctimes violència,...



Treball amb ajuntaments

5) Repensar el treball social

Equips multidisciplinars
Treball cooperatiu 
i aliances territori

Formació més 
adequada 
professionals Activar habilitats, capacitats 

i potencialitats persones, i potencialitats persones, 
famílies, xarxa de suport

VOSALTRES , SOU FUNCIONARIS?


