
 1

L'obertura del treball social a la societat i el tr eball comunitari 
 

Penència en la taula rodona “Temps de compromís” de  la 5ena edició dels Debats en 

Treball Social i Política Social. Març 2015. Girona  

 

Ferran Cortès Izquierdo 

Professor  Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona 

 

 

En aquest debat vull aportar unes reflexions entorn de la necessitat de reforçar 

el treball comunitari per obrir i resituar el treball social a la societat. Vivim en 

una societat en crisi però que té esperança . Crec que cal impulsar des del 

treball social la recuperació del treball comunitari  i reforçar el nostre 

compromís social . Establint relacions de confiança  amb les associacions i 

els nous moviments socials  per  a construir un nou sistema de benestar que 

garanteixi els drets socials i la lluita contra les desigualtats socials. Reafirmant  

el nostre compromís  d’acompanyar i apoderar a les persones, grups i 

col·lectivitats afectades per situacions d'exclusió  social.  

 

 

1. Una societat en crisi però amb esperança 

 

Des del 2007 vivim la darrera crisi econòmica sistèmica del capitalisme  que ha 

generat més atur i  pobresa en el nostre país. Després de privatitzar els 

guanys, han fet saltar la banca i han socialitzat les pèrdues. Els ciutadans hem 

hagut de cobrir el forat de la banca amb els recursos de l'estat i hem vist com 

van empetint un estat del benestar que, encara que tardà i incomplert, era un 

dels assoliments de moltes lluites ciutadanes pels drets socials. La situació 

social és preocupant i l’Estat del Benestar està en  fallida . L'àmbit del 

Treball Social no només es troba desbordat pel creixement de la precarietat 

sinó que trontollen les bases de l'estat del benestar sobre el que s'havia 

implementat.  
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Però desde fa uns anys, estem visquent un rebrotament dels moviments 

socials que donen continuïtat als vells moviments socials de mitjans de segle 

XIX a mitjans de segle XX, i als que devem els drets civils, polítics i socials que 

gaudim (encara) els estats d'europa occidental i que es nodreixen de la 

generació de diverses mobilitzacions ciutadanes en les darreres dècades (els 

anomenats nous moviments socials dels anys 70, les plataformes 

antiglobalització a partir dels 90, els novíssims moviments socials al nous segle 

que incorporen l’espai virtual com escenari de mobilització,etc.)  que s'han anat 

sobrepossant i aportant gruix, coherència i qualitat intel·lectual al seu missatge 

(Botey, 2013) 

 

Aquesta emergència del potencial ciutadà, i el bagatge civic i solidari que, per 

sort, té la nostra societat, proposa un munt de propostes d’innovació social per 

a donar respostes a situacions de precarietat, però també per reivindicar 

polítiques públiques progressistes o, simplement, per defensar els serveis de 

benestar que tenim i que estan en clara regressió. Es tracta d'iniciatives que 

experimenten noves formes d'organització, més flexi bles i horitzontals 

que demanden altres formes de relació amb les insti tucions i el 

reconeixement de la seva capacitat d'autogestió . Sens dubte, des del treball 

social ens hem d’apropar aquestes experiències per a cercar formes de 

colaboració, amb humilitat i predisposició a aprendre, però també podem 

aportar-hi coneixements útils i que podem jugar un paper de mediació útil entre 

aquestes organitzacions i les administracions públiques. 

 

 

2. La necessitat de recuperar el treball comunitari   

 

En aquest context de crisi però esperançador cal reivindicar, ara més que mai, 

la necessitat de recuperar el treball comunitari  com a estratègia ineludible 

que permeti resituar el Treball Social a la societat en relació amb el potencial 

ciutadà. A l'hora de plantejar-nos que es pot fer des del Treball Social per 

abordar els reptes socials actuals, cal recordar que el treball comunitari 



 3

sempre ha estat una estratègia indispensable per a canalitzar el 

compromís del treball social amb la transformació h umana i social .  

 

Com ja sabem,  el Treball social va nèixer, a finals del segle XIX, en la 

emergència de moviments socials que plantejaven propostes per a reformar la 

societat. Ja des dels orígens del Treball Social trobem propostes de 

experiències d'intervenció comunitària, com la del 

primer“settlement”(assentament), a finals del segle XIX per un capellà, Barnett i 

la seva esposa, a un barri marginal de Londres, o l'experiència de Jane 

Adams , fundadora del Hull House a Xicago el 1889, qui defensava que els 

problemes socials eren generats per les condicions de la societat i no tenien 

res que veure amb la personalitat de l’individu.  

 

També en la introducció del Treball Social a Catalunya , més tardana per les 

nostres particularitats històriques, el treball comunitari té una presència 

important . En els anys seixanta, en el moment que es comença a consolidar la 

professió a Catalunya, arriben les idees sobre el desenvolupament de la 

comunitat de les Nacions Unides i , gràcies a activitats de formació d’experts 

com Marco Marchionni, s’impulsen projectes d’atenció comunitària en els barris 

de Barcelona, i s'estenen durant la dècada dels setanta en un context 

d’esperança i de canvi socio-polític.  

 

Quan reivindiquem el treball comunitari  sovint oblidem que no és aliè al 

Treball Social sinó que és una part indestriable de la seva essència ja que  

l’identifiquem amb un enfoc global i interactiu cen trat en la persona i en 

medi social . Com explica Zamanillo (1999) el Treball Social vol abordar “Tota 

situació de carència o necessitat del ésser humà, a nivell individual, familiar, 

grupal o comunitari, que impedeixi o dificulti tant el desenvolupament de les 

potencialitats de l’home en relació a si mateix i al seu entorn com el 

desenvolupament de l’entorn social de cara a la consecució del benestar 

social”. Per tal d’operativitzar el repte del desenvolupament social, hem 

anomenat Treball Social Comunitari a l’orientació metodològica que es centra 

en  abordatge de situacions socials col·lectives mitjançant el desenvolupament 

de processos organitzatius (Barbero i Cortès, 2005) 
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La comprensió del treball comunitari com una metodogia d’intervenció social no 

hauria d’implicar la pèrdua de l’enfoc global del treball social, però  ha generat 

certa tendència cap a l'especialització professional. En els serveis socials fa 

temps que hi ha un debat interessant sobre si és mi llor que algun dels 

professionals s'especialitzin en el treball comunit ari o si, en canvi, cal 

implicar el conjunt de l'equip en els treball amb l a comunitat per reforçar 

el caràcter globalitzador del treball social  Al meu entendre pot ser 

convenient avançar en abdues direccions ja que hi ha projectes d’abast ampli 

(com, per exemple, els plans de desenvolupament comunitari) que necessiten a 

professionals de la intervenció social amb dedicació exclussiva, però també 

que tots els treballadors socials han de poder ser particeps del treball 

comunitari que desenvolupa el seu servei o entitat, encara que sigui com a  

funció secundària.  

 

 

3. La reactivació del compromís del treball social  

 

La recuperació del treball comunitari ha d’anar acompanyada de la reactivació 

del compromís del treball social . Desde els seus origens, el Treball Social es 

sosté en valors que configuren la nostra identitat professional com el respecte 

als drets d'individus, grups i comunitats, el deure de promoure la igualtat i la 

justicia social, etc. Però els treballadors socials incorporem aquests valors de 

manera diferent en funció del nivell de compromís personal, la manera de 

comprendre la realitat social, les formes de fer, etc. No es tracta només de fer 

treball comunitari sinó d’aclarir quina és la societat que volem. Sense voler 

convertir-nos en herois, és necessari recordar la vella aspiració del Trebal l 

Social com agent de canvi i adonar-nos que el treba ll comunitari pot 

ajudar a projectar  la  dimensió política del Treba ll Social.  

 

Ja fa bastant temps, us autor emblemàtic com Paulo Freire (1969) interpelava 

als treballadors socials afirmant que no poden ser neutres i que han d'optar per 

a treballar a favor de la permanència de l'estructura social o a treballar pel canvi 

social. Aquest debat, molt viu durant els anys 70, es va resoldre, com ja sabeu, 
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a través d'una tercera via, situant, a partir dels anys 80, i en el context 

d'estructuració de l'Estat del Benestar a Espanya, el Treball Social, com, 

anteriorment,  a la resta d'Europa, en  l´òrbita de la política social reformista.   

 

Però avui, en un context de polarització social i afebliment de la garantia 

pública del benestar, diverses veus reclamem que el Treball Social reafirmi 

el seu compromís amb les poblacions en situació de vulnerabilitat .   Quasi 

quaranta anys després ens trobem davant una segona transició democràtica . 

En un món globalitzat, on els poders i les institucions es dilueixen, es 

necessari que els treballadors socials contribuim, com ja vam fer en altres 

moments històrics significatius, a instituir noves formes de provisió del 

benestar en un marc de participació social oberta .   

 

Partint de la convicció que disposem d’un bagatge teòric i experencial que ens 

capacita per a liderar processos d’organització comunitària entorn la millora del 

benestar, i aprofitant que ocupem una posició que podria ser priviliejada per fer 

una tasca de mediació entre les institucions i els ciutadans ocupats, preocupats 

i/o afectats per les situacions d’exclusió social. 

 

 

4. L’establiment de relacions de confiança amb la c iutadania per bastir 

nous conjunt d’acció per a garantir els drets al be nestar 

 

Per a poder desenvolupar un treball comunitari significatiu és necessari que 

sapiguem establir relacions de confiança amb la ciutadania . En els darrers 

anys, des del Treball Social, hem participat , en el millor dels casos, en timids 

intents de potenciar l’acció comunitària  (plans de desenvolupament comunitari, 

plans de barri, plans educatius d’entorn, projectes de serveis socials, etc) que 

han permès, allí on s'han produït, construir plataformes de treball conjunt entre 

els serveis públics i el Tercer Sector que han millorat la coordinació i 

transversalitat del treball social i educatiu, així com alguns processos de 

dinamització social destacables.  
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Però més enllà del Tercer Sector que ja forma part de l’entramat institucional 

proveedor del benestar, està costant molt més poder implicar a la ciutadania, 

que, en general, se sent molt lluny de les lògiques institucionals, i, 

especialment, a les persones en situació de vulnerabilitat, les quals, a més, 

veuen que no tenen suficient protecció dels serveis socials per tal de poder 

evitar la tragèdia de perdre l'habitatge o de no disposar de prous recursos per 

alimentar convenientment els seus fills. En canvi, troben més suport en 

plataformes ciutadanes que neixeque no només 

 

En aquesta circunstàncies és comprensible que, en alguns barris, els 

professionals dels serveis socials hagin perdut la confiança de moltes de 

les persones en situació precària i d’aquelles asso ciacions i moviments 

socials compromesos en la millora de la seva situac ió, ja que els veuen 

com a braç executor d'una administració pública que  prefereix rescatar 

als bancs que als ciutadans que es troben  en una s ituació desesperada . 

 

Per tal de resituar les pràctiques de treball social, l’administració pública i el 

Tercer Sector, ha d’apropar-se als espais ciutadans que es mobilitzen per la 

millora del benestar, a les associacions de veïns de tota la vida i als nous 

moviments socials.  Desenvolupant una estratègia de proximitat que permeti 

construir complicitats i treball en xarxa a partir d’un replantejament de la 

relació amb tots els actors a partir del reconeixem ent  del seu saber, de la 

legitimitat de les seves reclamacions i la seva cap acitat d’aportar 

solucions a les problemàtiques existents.  

 

Sense dubte, aquest posicionament crític davant la resposta que les 

institucions públiques   necessita el suport, en primer lloc, d'institucions de 

referència per la professió com el col·legi professional i, en alguna mesura, 

també de les universitats. Cal denunciar les injusticies socials de manera 

contundent i estar al costat d'aquells col·lectius que estan a la vanguardia de 

reivindicacions tant justes i necessàries com la defensa de la renda bàsica, el 

dret a l’habitatge i a l’alimentació, etc. Reivindicant el dret al benestar  i 

renunciant a ser còmplices i executors de pràctiques assistencialistes. Des dels 
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mitjans de comunicació, des dels àmbits acadèmics i professionals, des del 

carrer, i també, en la mesura del possible, des dels espais d’intervenció social. 

 

Des d'aquesta posició crítica podrem recuperar la confiança de la ciutadania 

i la legitimitat per a participar en l'immens repte  de bastir, entre molts, en 

aquest nou escenari, un conjunt d’acció que articul i el treball conjunt dels 

actors implicats per tal de construir un nou sistem a de benestar que 

garanteixi els drets socials i esdevingui una bona plataforma per l’exercici 

d’un treball social apoderador de les persones i els col·lectius en situació de 

vulnerabilitat social. 

 

 

5. Un treball social al servei del potencial humà i  social dels col·lectius en 

situació de vulnerabilitat 

 

No hem d'oblidar que el valor afegit del treball social en el marc d’un treball 

comunitari que hem de compartir amb altres professionals i altres actors, és la 

tasca de mobilització i organització dels ciutadans no organitzats, especialment, 

les poblacions en situació de vulnerabilitat social, a través d’accions centrades 

en les seves problemàtiques: la manca d'habitatge, la dificultat per accedir al 

permís de residència, l'estigma i la descriminació, les barreres arquitectòniques, 

etc. El treballador social, que sovint coneix d'aprop aquestes situacions, pot 

acompanyar als col·lectius que pateixen aquestes problemàtiques per tal que 

reflexionin entorn de la seva situació i defineixin iniciatives per a millorar-la. 

Reforçant la seva autonomia front la prescripció professional. Sens dubte, 

aquests processos d’apoderament de les poblacions s ón petites grans 

conquestes en la lluita contra la desigualtat i la fragmentació social .  

 

Aquest procés per donar la veu als col·lectius exclosos ha de permetre que 

aquests també poguin participar en el procés de construcció d'un nou sistema 

de benestar, en el que els drets socials estiguin garantits i en que els serveis de 

benestar respectin la dignitat de les persones i que restitueixin la capacitat de 

les persones de donar. Quan escoltem a les persones amb necessitats de 

suport, ens adonem que els situem massa aviat en la posició d'usuaris i/o 
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receptors d'un servei sense considerar que ells també tenen capacitat de 

donar i que, sovint, aquesta possibilitat s'ha de c onquerir perquè aquests 

rols estan ocupats. 

 

Experiències com Obertament, Radio Nikosia, Restaurant la Trobada, les PAH, 

o l'Hort Social de las Casas, entre d'altres experiències comunitàries sorgides 

del teixit social, defugen el model assistencialista cercant alternatives més 

dignes per les persones en situació de precarietat social. Perquè la seva 

participació activa en el desenvolupament dels proj ectes afavoreix millor 

el seu apoderament i capacitació per sortir de la  seva situació.   

 

No oblidem que el treball social és una eina imprescindible per a garantir que 

totes les persones poguin aspirar a ser feliços.. Sabem que una societat  

igualitària fa més feliç a la gent, no només als que pateixen directament els 

efectes de la desigualtat sinó a tots els que vivim sotmesos a l’estrés de la 

competitivitat , el desarrelament, i el malestar per no fer prou per a canviar una 

societat que no ens agrada. 
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