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Fins aquell moment, l’estat del benestar s’havia desenvolupat
fonamentalment en tres pilars: la salut, l’educació i les pensions.
Havia arribat l’hora de construir un veritable sistema públic que
superés la metàfora dels serveis socials com el “cotxe escombra”;
un simple nivell subsidiari i reactiu on s’hi dirigien aquells que
havien estat exclosos dels pilars fonamentals. Els serveis socials
es convertirien en un pilar més, amb les corresponents
assignacions pressupostàries que permetessin desenvolupar
autèntiques polítiques públiques amb vocació universal,
preventiva i emancipadora.

Organitza:

L’aprovació d’aquestes dues lleis va suposar una alenada d’aire
fresc i optimisme entre els professionals dels serveis socials. Per
fi, després de tants anys de desplegament de l’estat social,
democràtic i de dret fixat en la Constitució Espanyola, havia
arribat el torn dels serveis socials.

Amb la col·laboració de:

L’11 d’octubre de 2007 entrava en vigor la Llei 12/2007, de
Serveis Socials. Ho feia un any més tard que el Congrés dels
Diputats hagués aprovat la Ley 39/2006, coneguda popularment
com la llei de la dependència.
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10 anys de la llei de
serveis socials:
i ara què?

Aquest escenari, però, que s’havia començat a perfilar amb
l’aprovació de les dues lleis, i el desplegament de l’anomenat
Sistema Català de Serveis Socials, va topar amb la cruesa de la
crisi econòmica del 2008. Els serveis socials van veure frenada la
seva progressió i, alhora, van constatar com augmentaven de
manera exponencial les demandes de la societat, i sense els
recursos adients per poder donar respostes.
L’edició dels debats d’aquest any pretén valorar quin ha estat el
desplegament de les polítiques de serveis socials des del 2007.
En aquests anys hi ha hagut desencisos, però també passos
notables que no s’han de menysprear. Quins canvis ha significat
l’aprovació i el desplegament de la llei? Quin és l’escenari actual?
I, sobretot, quina perspectiva es dibuixa per al Sistema Català de
Serveis Socials?

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

Lloc

Aula Magna
Casa de Cultura de Girona

Dates

23, 30 de març i 6 d’abril

Horari

De 18h a 20h

DEBAT 1

DEBAT 2

DEBAT 3

23 de març de 2017
Context i procés d’elaboració
de la llei. Anàlisi de la llei

30 de març de 2017
Derives de l’acció social entre la
crisi i el desplegament de la llei

Presentació i conducció

Presentació i conducció

6 d’abril de 2017
Línees innovadores en el model
de serveis socials. Expectatives
en el món de les pràctiques

Maite Vallejo, Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya

Anàlisi de la Llei de serveis socials
en retrospectiva
Xavier Pelegrí, professor de serveis socials a la
Universitat de Lleida

La Llei de serveis socials: una
experiència pionera de participació
ciutadana

Quim Brugué, Catedràtic de Ciència Política i
professor de treball social a la Universitat de Girona

El context d’elaboració i aprovació
de la Llei

Martí Masferrer, Director gerent de la Fundació
Salut Empordà. Ex Director General de l’Institut
Català d’Assistència i Serveis Socials

Marc Geronès, Ajuntament de Girona

¿Ho farem possible perquè no sabem
que és impossible? La gestió dels
serveis socials versus l'acció social:
reflexions en veu alta
Rosa Maria Alemany, Responsable en l'àmbit de
l'acció social i els serveis socials a l'administració
local i docent de la Universitat de Barcelona

Una dècada de turbulències als
serveis socials bàsics

Mercè Ginesta, Coordinadora de Benestar Social de
l'Ajuntament de Pineda de Mar, professora associada
del Grau en Treball Social (UdG) i membre de la
Comissió de Serveis Socials Bàsics del TSCAT

De la normalitat dels serveis socials a
la dignitat de les persones
Bru Pellissa, President de la Fundació SER.GI

Destinataris

Certificació

Inscripció Gratuïta

Crèdits de reconeixement
acadèmic

Professionals de l’acció social i psicoeducativa,
estudiants, investigadors, docents, món
associatiu i públic en general.

Cal omplir formulari a:
http://debatstreballsocial.wordpress.com/
fins el 21 de març de 2017.

Es lliurarà certificat d’assistència als
participants a totes les sessions.

0,5 crèdits ECTS per als estudiants de la
Universitat de Girona i la UNED Girona.

Presentació i conducció
Jordi Solé, Cap del Servei d’Atenció a les Persones del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a
Girona

El Model de Serveis Socials Bàsics:
establiment d’un marc d’actuació comú

Xavier Delgado, Coordinador de Programes d'Inclusió
i Cohesió Social, Direcció General de Protecció Social,
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Atenció integrada a Catalunya:
present i futur

Ester Sarquella, comitè operatiu del Pla
interdepertamental d'atenció i interacció social i
sanitària, Generalitat de Catalunya

Treball comunitari i serveis socials:
límits i possibilitats

Marta Ballester, professora de Treball Social de la
Universitat de Barcelona

