
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).

La cinquena edició dels debats en Treball Social i Política 
Social té per objectiu repensar la pràctica del Treball Social 
com a Ciència Social posicionada. El Treball Social s’ha forjat 
al costat dels grups socials més vulnerables, i aquest fet l’ha 
portat a prendre partit davant del diferents problemes 
socials, contextos i realitats polítiques. Avui toca tornar a 
preguntar-nos quina és la posició del Treball Social davant 
de les desigualtats i injustícies socials de la nostra època, 
plantejar-nos si és possible una única posició i les seves 
implicacions. Cal interpel·lar-nos sobre com el Treball Social 
està responent a les demandes que se li plantegen des dels 
diferents agents institucionals i ciutadans. És el moment, per 
tant, de repensar el seu posicionament ideològic i de 
construir nous discursos, pràctiques i representacions que 
donin resposta a les problemàtiques socials d’avui dia. 

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
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Biblioteca Pública de Girona 
Carles Rahola
C. Emili Grahit, 4-6. 17002 Girona

Inscripció Gratuïta
Cal omplir formulari a: 
http://debatstreballsocial.wordpress.com/ 
�ns el 6 de març de 2015
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De 18h a 20hHorari
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Les disciplines pròpies de la intervenció social es 
sustenten en base a teories, coneixements, dades, 
anàlisis, metodologies, etc. Però no cal menystenir 
una altra dimensió ètica i política rellevant, 
relacionada amb els valors, principis, ideologies, 
entre altres. En aquesta primera sessió ens 
preguntem sobre com es transformen totes 
aquestes dimensions, en un context com l’actual, en 
el qual el Treball Social i els seus professionals es 
troben a l’ull de l’huracà. Com encaixen el 
compromís personal dels professionals amb les 
directrius que �xen les institucions de què formen 
part? Manté, avui en dia, el Treball Social, un 
potencial emancipador i de transformació social? 
S’han d’establir estratègies col·laboratives amb la 
ciutadania i els moviments socials per tal de crear 
una societat més justa i cohesionada?  

Presentació i conducció
Carme Montserrat, Vicedegana de pràcticum i 
mobilitat, Facultat d’Educació i Psicologia

Travessar fronteres: realisme i utopia en el 
Treball Social
Manel Barbero, Universitat de Girona

Ús i abús del poder en el Treball Social
Xavier Pelegrí, Universitat de Lleida

L’obertura del Treball Social al món 
associatiu, els moviments socials i el treball 
comunitari
Ferran Cortés, Universitat de Barcelona

La crisi sistèmica de 2008 ha repercutit de manera 
severa en les condicions de vida de la població. Bona 
part dels indicadors i variables socials demostren 
com les desigualtats, la iniquitat, la desprotecció 
social i la precarietat han augmentat notablement 
en els darrers anys. Tot plegat en un context en el 
qual la inserció laboral, base dels estats socials, ja no 
esdevé garantia per assegurar unes condicions de 
vida dignes a la població. Amb aquest debat es 
pretén aprofundir en dues propostes sorgides en 
àmbits essencials per a la inclusió social, com són 
l’habitatge i la disponibilitat d’una renda bàsica 
universal per a la ciutadania. 

Presentació i conducció
Maite Vallejo, delegació a Girona del Col·legi 
O�cial de Treball Social de Catalunya

El risc de pobresa relacionat amb el mercat 
de treball a Catalunya
Xavier Riudor, director del Gabinet Tècnic del 
Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya

Housing First, un nou model de suport a les 
persones sense llar
Ferran Busquets, director de la Fundació Arrels

Garantir l’existència material de la 
ciutadania: renda bàsica
Daniel Raventós, professor titular de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

El desencís de la ciutadania cap a la política i els seus 
mecanismes de participació posen en qüestió, 
també, les tradicionals metodologies pròpies de la 
intervenció social. Els moviments socials reclamen 
participar conjuntament amb les institucions en la 
de�nició i la implementació de les polítiques socials. 
És possible aconseguir noves estratègies de 
coordinació entre les institucions públiques i els 
moviments socials? Quins són els elements 
necessaris per encaminar-nos cap a un nou escenari 
en què la coordinació, i no pas la competència i els 
recels mutus, propiciïn les condicions per reduir les 
desigualtats i afavorir la cohesió social, en base a 
processos integrals d’intervenció social?  

Presentació i conducció
Judit Font, Coordinadora de projecte de l’Ateneu 
Popular 9 Barris, professora associada a la Universitat 
de Girona

10 anys de Pla Comunitari a Roquetes, una 
bona experiència de treball entre veïnat, 
entitats i serveis públics
Amparo Iturriaga, Associació de Veïns de 
Roquetes 
Bet Barbara, directora del Centre de Serveis 
Socials de Roquetes-Barcelona i professora de Treball 
Social de la Universitat de Barcelona

Participació ciutadana i serveis públics
Jaume Soler i Pastells, exalcalde d’Arbúcies

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

DEBAT 3DEBAT 2DEBAT 1

12 de març
“Temps de compromís”

19 de març
“Temps de precarietats”

26 de març
“Temps de participació”


