
4ª edicióL’estat social és un dels grans èxits del segle XX a les societats 
occidentals. El pacte entre el capitalisme i el treball va 
permetre a amplis segments de la població gaudir d’unes 
quotes de benestar mai vistes �ns llavors, gràcies a la 
progressiva extensió i consolidació de drets socials de 
ciutadania.
Tot i l’enorme popularitat i aprovació social d’aquest model 
d’organització política, ja a la dècada dels setanta es van 
començar a posar en marxa una sèrie de mesures 
encaminades a reduir l’abast dels estats del benestar, cosa 
que a partir de la crisi sistèmica de 2008 s’ha accentuat, �ns 
al punt d’amenaçar de manera important la seva 
supervivència.
Davant d’aquesta situació, sovint els professionals de l’acció 
social han tendit, en termes generals, a mantenir-se en un 
segon pla. La seva ha estat una actitud discreta, amb 
di�cultats per teixir aliances amb altres professionals, 
entitats i ciutadans que treballen en l’acció social o en la 
defensa de col·lectius concrets. No s’ha aconseguit que 
l’opinió dels professionals de l’àmbit social es convertís en 
una veu potent i de defensa dels drets socials.

Quins són els motius que ens han portat a aquesta situació? 
Com es poden traslladar a l’arena pública i mediàtica els 
debats sobre l’acció social? Quina actitud han de tenir els 
professionals davant les agressions als drets socials? Pot 
ajudar la recerca en la consciència pública de determinades 
realitats? Quines limitacions existeixen per tal de poder 
in�uir en el debat polític i ciutadà sobre els drets socials? 
Quins mecanismes poden ajudar a revertir aquesta situació?

Bona part d’aquestes preguntes han estat l’origen de la 
4a edició dels Debats en Treball Social i Política 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 transversal 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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27 de març de 2014
“Canvis en l’Estat del 
Benestar i drets socials”
Obertura a càrrec de Sergi Bonet, 
Rector de la Universitat de Girona.

Estat del Benestar. Canvi de 
paradigma? El cas d’Espanya 
(1995-2012), a càrrec de 
José Adelantado, professor de 
Sociologia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.

La llibertat de tots. Una defensa dels 
drets socials, a càrrec de Ricardo García 
Manrique, professor de Filoso�a del Dret 
de la Universitat de Barcelona.

Debat amb els assistents

3 d’abril de 2014
“La visibilitat de l’acció 
social”
Presentació i conducció a càrrec de 
Pau Lanao, periodista de El Punt/Avui. 
Forma part de la Comissió de Periodisme 
Solidari de Girona del Col·legi de 
Periodistes de Catalunya.

Recerca des de la intervenció, a càrrec 
de Carles Alsinet, professor de Psicologia 
de la Universitat de Lleida.

Els silencis mediàtics de l’àmbit social 
- anuari Mèdia.cat 2012, a càrrec del 
Grup de Periodistes Ramon Barnils.

Carles Solà, periodista especialitzat en 
diversitat cultural i immigració. Director 
del programa Tot un món de TV3 i 
vicepresident de la Mesa per a la 
Diversitat en l’Audiovisual del Consell 
Audiovisual de Catalunya.

Debat amb els assistents

10 d’abril de 2014
“Professionals, innovació 
social i defensa dels drets 
socials”
Introducció a càrrec de 
Montserrat Palma, Directora UNED 
Girona.

Veu i visibilitat dels professionals de la 
intervenció social, a càrrec de Mercè 
Ginesta, professora de Treball Social de la 
Universitat de Girona.

Barri i Crisi. Experiència de recerca en 
innovació social, a càrrec d’Helena Cruz i 
Ismael Blanco, membres de l’equip de 
recerca del projecte Barri i Crisi de 
l’Institut de Govern i Polítiques Públiques 
(Universitat Autònoma de Barcelona).

Rafael Ribó, Síndic de Greuges de 
Catalunya.

Debat amb els assistents

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 la Universitat de 
Girona i la UNED (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 omplir formulari a: 
http://debatstreballsocial.wordpress.com/ 
�ns el 24 de març de 2014

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

Lloc


