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Els últims anys l’emergència climàtica s’està posant al centre del
debat de les polítiques socials. Els desastres naturals, el constant
canvi en el clima, l’augment de les desigualtats, el gran increment de
processos migratoris vinculats a l’empitjorament de les condicions
climàtiques, entre altres, està prenent protagonisme en el debat
públic. Malgrat aquest augment de la conscienciació i del consens
generalitzat que estem davant d’un dels grans problemes dels
propers temps, no observem canvis significatius en les polítiques
socials, ni tampoc s’intueixen decisions que impliquin canvis
profunds en com abordem aquest món on s’evidencia la finitud dels
recursos, i un augment accelerat de les desigualtats socials.
L’àmbit del treball social i les polítiques socials no n'és una excepció,
i davant la magnitud de la problemàtica es troba en un moment de
paràlisis. Es fa evident la necessitat de veure com impacta
l’emergència climàtica en les desigualtats, i cal reflexionar i debatre
al voltant de com el canvi climàtic pot acabar repercutint en un
increment de les desigualtats de classe, noves fractures i un
augment de l’exclusió social. Des de les polítiques socials cal
replantejar-se com les mesures per abordar aquest gran repte pot
pensar-se des de la lluita pels drets i la dignitat de les persones.
Passar-se a una energia verda, pensar en clau de sostenibilitat i
consum de proximitat no pot repercutir en un món de dues cares,
entre qui s’ho pot permetre i qui no, sinó que des del treball social
s’han de pensar formes de reduir aquest biaix que fins ara només
s’hi ha intentat donar resposta des d’una perspectiva econòmica.
L’emergència climàtica és un dels reptes més importants que
haurem d’afrontar en el futur, en societats cada cop més
fracturades i més desiguals. Per això, cal obrir espais de discussió
on ens permetin poder pensar en oportunitats i enfortir la
resiliència de les comunitats. En la tercera conferència de Habitat de
les Nacions Unides s’apuntava com a element clau de la lluita contra
les desigualtats, la resposta al canvi climàtic per part de les ciutats.
En definitiva, cal pensar en propostes que des de la proximitat i les
comunitats, puguin contribuir al seu empoderament i acompanyar
en la co-creació de les seves pròpies respostes.

Objectius

Emergència climàtica i polítiques socials

Debats en Treball Social i Política Social 2022
16:30h Presentació

16:35h Acció teatral “Aprenentatges perduts de la

pandèmia”
A càrrec d’IMPACTA’T intervencions teatrals

17:00h Taula rodona “Impacte de l’emergència

climàtica en les desigualtats i les polítiques
socials”
L’emergència climàtica i la resposta per fer-hi front
incrementen les desigualtats existents. Com podem
fer-hi front?
Pino Delàs, pagès, ramader i impulsor d’un projecte
agroecològic del sector porcí a l’Alt Empordà.
Llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat
Autònoma de Barcelona.
Sergi Cot, químic i membre d'Ecologistes En Acció.
Anais Varo, investigadora i professora a l'àrea de
recerca de ciència política de la Facultat de Dret de la
Universitat de Girona. Investiga sobre la precarietat i
l'exclusió energètica.

18:30h Treball en grups

Treball en grups per aterrar els continguts de la taula
rodona a les polítiques socials. Com tenir en compte
des del Treball Social i la intervenció social les
desigualtats que provoca l’emergència climàtica?
Com construir respostes transformadores per fer-hi
front?

19:15h- Posada en comú
19:30h

Aportar nous marcs teòrics i conceptuals.
Generar coneixements a partir de posar en comú
experiències en l’àmbit de les ciutats i les cures.

Destinataris

Professionals de la intervenció social i educativa, estudiants,
investigadors, docents, món associatiu i públic en general.

Oferir un espai de transversalitat entre els àmbits acadèmic,
professional i el món associatiu amb intervencions de base
comunitària.

Inscripció Gratuïta

Vincular la pràctica del Treball Social i de la intervenció
social a les transformacions i esdeveniments socials
contemporanis.

Certificació

Cal omplir formulari a: debatstreballsocial.wordpress.com
fins el dia 8 de novembre de 2022.

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

