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AGRAÏMENTS 
 

El primer agraïment va dirigit a totes les persones que han participat, d’una manera o 
altra, en aquestes Vuitenes Jornades de Serveis Socials Bàsics (8JSSB): 
professionals, investigadors, docents, polítics locals. Tots han fet possible, de manera 
polièdrica, la visibilitat d’un canvi de molta profunditat. 
 
En uns moments tan difícils per al sistema, volem agrair també, des del seu inici, la total 
disponibilitat dels representants polítics de les administracions implicades en aquestes 
Jornades: El Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, 
l’Àrea d’Acció Social de la Diputació de Barcelona i l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
I, finalment, una vegada més, volem expressar també l’agraïment als membres de les 
juntes de govern dels tres col·legis professionals organitzadors que han fet possible la 
preparació i la culminació de les Vuitenes Jornades. 
 

Comitè Organitzador-Científic de les 8 JSSB 
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1. COL�LOQUI 2009 

1.1. Programa 

Uns nous serveis socials:  com es pot reconstruir el sistema?  

 
Complexitat / Universalitat / Drets / Models / Canv i 

 
8 d’octubre de 2009. Auditori de la Torre Agbar, 21 1, Barcelona 

 

 

Programa 
  
16.30 h Presentació de l’acte a càrrec de  
Jaume Almenara i Aloy , degà del COPC 
Maite Mauricio i Jareño , presidenta del   

 CEESC 
Núria Carrera i Costa , presidenta del 
CODTSASC 
 
16.45 h Presentació del llibre de les VII 
Jornades de SSAP a càrrec de Maria Rosa 
Monreal  
17 h Presentació de les VIII Jornades de 
SSAB a càrrec de Josep Vilajoana  
 
17.15 h Conferència-debat a càrrec de José 
Navarro , professor i investigador  
 
18.30 h Cloenda de l’acte amb la presència de 
Ricard Gomà i Carmona , tinent d’alcalde 
d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de 
Barcelona 
Montserrat Ballarín i Espuña , de la Diputació 
de Barcelona 
Jordi Tudela i Fernández , de la Generalitat de 
Catalunya 
 
19 h Brindis 
 
Organitzat per 

    

 

 

 

 

Col·laboren  
 
 

 
                         ASSOCIACIÓ DE TREBALLADORS/ES 

                              FAMILIARS DE CATALUNYA 

 
Amb el suport de  
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1.2. Presentació del lema. Uns nous serveis socials: com es 

pot reconstruir el sistema 

 

La Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència, la darrera Llei de Serveis Socials a Catalunya i la nova legislació sobre la 

infància i sobre la igualtat efectiva entre les dones i els homes dibuixen uns serveis 

socials universals que encara prioritzen, en la seva definició operativa, la prevenció de 

les situacions d’exclusió, així com el compromís i la participació dels subjectes i de la 

comunitat. 

 

Les dimensions de l’actual crisi econòmica i les seves conseqüències en la vida i el 

benestar de les persones forcen les polítiques públiques del sector, especialment les de 

tipus populista, però no exclusivament, a un cert retorn cap a l’assistencialisme. 

 

La consolidació dels drets de les persones com a resultat de les reivindicacions de 

molts anys s’enfronta avui a la possibilitat d’una clara regressió social. Els models de 

gestió que es proposen en l’actualitat intenten donar respostes ràpides, molt 

sistematitzades, que permetin distribuir estadísticament els recursos de què es disposa, 

així com avaluar els resultats de la intervenció. 

 

Però la realitat és, com sempre, complexa; difícil, si no impossible, de simplificar.  

 

La situació socioeconòmica ha empitjorat de manera catastròfica i, paradoxalment, la 

tendència dels darrers anys a intentar assolir cotes altes d’autonomia i de benestar es 

veu seriosament compromesa. Així doncs, a la complexitat inicial de les situacions 

objecte d’intervenció en els serveis socials, s’hi afegeixen les que deriven de la 

complexitat dels sistemes en relació i les derivades d’una crisi definida ja per molts 

autors compromesos com a social, com una crisi cultural i moral, que delimita un final 

de civilització per donar pas a una altra manera d’estar i de fer. 

 

Volem iniciar, amb aquest col·loqui, amb la seva presentació i, en definitiva, amb les 

Jornades de l’any 2010, un debat intens sobre les estratègies necessàries, en el nostre 

sistema, per fer front al canvi. 
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Certament, en edicions anteriors d’aquestes Jornades, ja s’ha plantejat des de diversos 

punts de vista la complexitat dels subjectes, de les xarxes i, en definitiva, de la realitat 

amb què operem diàriament. Així doncs, proposem considerar els múltiples escenaris, 

els subjectes, la remor mediàtica, les noves organitzacions ciutadanes, el tercer 

sector…, tants i tants interrogants…, però especialment proposem tenir en compte la 

tensió productiva, dialèctica, que sorgeix entre disciplines, entre sectors, entre àmbits, 

entre territoris per abastar totes les possibles sortides. 

 

Una vegada més, plantegem i compartim interrogants i reflexions sobre la nostra 

pràctica:  

 

� Cap a quin model de serveis socials anem? 

� Quines implicacions té el nou marc legal en el conjunt del sistema? 

� Quin paper té la cartera de serveis en la relació professional-ciutadà? 

� Com es pot evitar una excessiva estandardització de les intervencions? 

� Existeix un model de treball interdisciplinari? 

 

 

1.3. Resum de l’acte 

 

El col·loqui-presentació de les 8 Jornades de Serveis Socials Bàsics va tenir lloc, 

el passat 8 d’octubre, a l’Auditori de la Torre Agbar de Barcelona, amb una considerable 

assistència i participació de professionals. 

 

La presentació de l’acte va anar a càrrec de Josep Vilajoana , president del Comitè 

Organitzador-Científic d’aquestes Vuitenes Jornades, el qual, en nom i representació 

del COPC, col·legi al qual correspon l’organització d’aquesta edició, va exposar el 

compromís dels diferents col·legis professionals en la preparació i organització de les 

JSSB, que se celebren des de l’any 1997 i que tindran la seva vuitena edició el maig de 

2010.  

 

En representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 

va parlar Pere Vicenç Planas , el seu vicepresident, i en representació del Col·legi 

Oficial de Diplomats en Treball Social (CODTS), Núria Carrera , la seva actual 

presidenta. Tots tres van coincidir en la voluntat de treballar conjuntament amb aquest 

objectiu. 
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Els organitzadors destaquen cinc paraules clau per emmarcar el treball que ja s’ha 

iniciat amb aquest col·loqui-presentació: complexitat , universalitat , drets , models i 

canvi . 

 

 

                                

 

 

La presentació del llibre de les VII Jornades, llavors encara anomenades de SSAP, va 

anar a càrrec de Maria Rosa Monreal , que fou la presidenta del Comitè Organitzador-

Científic. Maria Rosa Monreal va fer la seva presentació posant especial èmfasi a 

explicar la importància que havien donat a respectar el treball i les presentacions de 

totes les persones que havien participat en aquelles jornades. «Presentar un llibre», va 

dir, «significa oferir-vos un objecte que us permetrà un moment de consulta tècnica, un 

petit oasi per aturar-se i reflexionar». A més, les conclusions són inèdites, ja que van 

ser fruit del treball del comitè organitzador i científic, posteriorment a les jornades. 

Monreal va animar els i les presents a seguir treballant. 

 

A continuació, escenificant el relleu bianual, Josep Vilajoana va fer la presentació del 

que seran les Vuitenes Jornades de SSB, on va destacar la maduresa del projecte i 

l’oportunitat d’un moment en què sistema ha crescut i, per tant, ha augmentat la seva ja 

coneguda complexitat. Els reptes són múltiples: la situació socioeconòmica, la 

immigració, la legislació, els repertoris professionals. 

 

Així doncs, va exposar, «el Comitè Organitzador-Científic, juntament amb el Comitè 

Assessor, ha treballat intensament per promoure un debat plural que enriqueixi les 

diferents professions que hi cooperen, així com els diferents nivells de les 

organitzacions». 
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La proposta s’estructura en tres eixos que contenen, respectivament, els aspectes 

legals, els organitzatius i les estratègies professionals que operen en el sistema de 

serveis socials. Metodològicament, es planteja que tres grups de treball abordin 

separadament cada un dels blocs, per acabar en una posada en comú, amb convidats 

especialment implicats i amb una àmplia i desitjada participació de tothom. 

 

L’objectiu és contribuir als canvis per la qualitat, aprofundir en la praxi interdisciplinària i 

mantenir els valors i la ideologia que els serveis socials reclamen. 

 

Cal destacar la crida a la participació en l’àmbit territorial, l’obertura als diferents sectors 

i la decisió d’utilitzar tecnologies modernes que facilitin la comunicació. Per això, hi 

haurà disponible un web (www.jssb.cat), un Facebook (Jssb Serveis Socials Basics) i 

un canal de correu electrònic (seccio@copc.cat). 

 

A més, es tractarà d’incloure les arts i, per 

tant, els sentits en aquest treball que 

s’anuncia. La imatge que ha servit per fer 

la difusió de l’acte, inspirada en els debats 

dels comitès i creada pel dissenyador 

Carlos Rolando, vol ser una mostra 

d’aquesta intenció. 

 

Tot seguit, José Navarro , professor del Departament de Psicologia Social de la 

Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona i investigador, va dur a terme la 

conferència emmarcada en el concepte de la complexitat.  

  

La cloenda de l’acte va comptar amb la presència de Ricard Gomà , de l’Àrea d’Acció 

Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona; Montserrat Ballarín , de l’Área de 

Benestar Social de la Diputació de Barcelona, i Jordi Tudela , director de PRODEP de 

la Generalitat de Catalunya. 
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Tots tres representants polítics van valorar molt positivament l’espai de debat i 

construcció que representen les Jornades de SSB, i van renovar el suport a la seva 

organització. 

 

L’acte va finalitzar amb un brindis, en el qual es va fer palesa la satisfacció pel contingut 

i el desenvolupament del col·loqui, al mateix temps que es va demostrar un desig que 

aquest període de treball que s’obria fins al maig de 2010 fos fructífer.  

 

Podeu consultar les fotografies del col·loqui a 

http://www.jssb.cat/content/view/1390/895/ 

 

 

1.4. Ponència de José Navarro i Cid. La complexitat  

 

El professor Navarro, gran comunicador i reconegut expert en temes de complexitat, va 

parlar amb gran claredat de les diferents tipologies i propietats dels sistemes complexos 

i del «caos saludable», entre altres aspectes. També va donar algunes explicacions 

sobre la manera de gestionar la complexitat, la incertesa i els conflictes de manera 

positiva, i va insistir en la necessitat que tenen les organitzacions de treballar en xarxa.  

 

Per veure la presentació completa 

efectuada pel professor i investigador 

José Navarro, us podeu dirigir a l’enllaç 

següent: 

http://www.jssb.cat/images/stories/jornad

a%202010/Complejidad.pdf 
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2. 8JSSB 
 
2.1. Programa 

 
Dimecres 26 de maig de 2010 
 

8.30 h Entrega de documentació 
 
9 h Acte inaugural 
Hble. Sra. Carme Capdevila i Palau , consellera d’Acció Social i Ciutadania 
Im. Sr . Ricard Gomà i Carmona , de Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament 
de Barcelona 
Sra. Àngels Nogué i Solà , coordinadora de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació 
de Barcelona 
Jaume Almenara i Aloy , degà del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya 
Pepín de la Rosa Casado , president del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials 
de Catalunya 
Núria Carrera i Comes , presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social 
i Assistents Socials de Catalunya 
Pep Vilajoana i Celaya , president del Comitè Organitzador-Científic 
 
9.50 h Conferència inaugural a càrrec de Saül Karsz , filòsof i sociòleg, professor de 
sociologia (Sorbonne) 
Presentació a càrrec de Begoña Escribano  
 
11.30 h Pausa cafè 
 
12 h Escenari eix 1. Marc legal 
Presentació document a càrrec de Lucía Guerrero  
Moderació a càrrec de Dolors Rubio  
Intervindran: 
Toni Vilà , doctor en dret, professor de la Universitat de Girona, expert en polítiques 
socials 
Toni Fernández , vicepresidenta de la Taula del Tercer Sector, responsable dels 
temes de dependència, gerent APPS 
Pepe Adelantado , doctor en sociologia i professor de sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
Xavier Pereda , president de la secció 14a de l’Audiència Provincial de Barcelona, 
director de l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social 
Jordi Bacaria , advocat IURESTEL 
Dra. Isabel Vidal , professora de la Universitat de Barcelona, presidenta del Centre 
d’Investigació d’Economia i Societat (CIES) 
 
14 h Pausa 
 
16 h Escenari eix 2. Models organitzatius 
Presentació document a càrrec de Carme Rocosa  
Moderació a càrrec de Mercedes Delgado  
Intervindran: 
Emilio Grande , responsable de qualitat de serveis de la Fundació Pere Mitjans  
Xavier Montserrat , 5è tinent d’alcalde de Benestar Social, Gent Gran, Infància i 
Emancipació Juvenil de l’Ajuntament de Molins de Rei 
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Dulce Fontanals , directora de la Fundació SAR  
Glòria Langreo , coordinadora tècnica dels Serveis Socials Bàsics del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya  
 
Dijous 27 de maig de 2010 
 
9 h Escenari eix 3. Estratègies professionals 
Presentació document a càrrec de José Ramón Ubieto  
Moderació a càrrec de Pepe Otero 
Intervindran: 
Francesc Vilà , psicoanalista, AME de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, director de 
l’Àrea Social de la Fundació Cassià Just, membre de la XIP (Xarxa d’Innovació 
Pedagògica) 
Roser Casalprim , psicòloga clínica, psicoanalista, cap de servei del CSMIJ (Centre de 
Salut Mental Infantil i Juvenil) de la Fundació Nou Barris 
Carme Fernández , treballadora social, coordinadora de l’EAIA de l’Hospitalet de 
l’Ajuntament de l’Hospitalet  
Teresa Aragonès , treballadora social, supervisora i docent en l’àmbit dels serveis 
socials 
Tatevik Gayolan , mediadora intercultural, filòloga, traductora i intèrpret   
Laura Córdoba , educadora social al districte de Nou Barris de l’Ajuntament de 
Barcelona  
 
11.30 h Pausa cafè 
 
12 h Educador social en Alaska 
 
13 h Pausa 
 
15 h Taula debat tranversal i transdisciplinària 
Presentació a càrrec de Juan Manuel Rivera  
Moderació a càrrec de Pep Vilajoana  
Intervindran: 
Carlos Rey , psicòleg clínic, supervisor i docent  
Sílvia Ventura , magistrada del jutjat de 1a instància número 40, especialitzat en 
incapacitacions i internaments psiquiàtrics    
Sera i Rafa Sánchez , educador social i gestor cultural (Factoría Los Sánchez) 
Óscar Rebollo , professor de sociologia de la UAB. Membre de l’IGOP (Institut de 
Govern i Polítiques Públiques) de la UAB  
Lluïsa Moret , regidora de l’Ajuntament de Sant Boi  
Marina Sánchez , coordinadora tècnica de programes d’inclusió i cohesió social ICASS, 
del Departament d’Acció Social i Ciutadania 
Eva Fernández , presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona, cap d’estudis d’infermeria de l’Escola Universitària Creu Roja 
 
 
 
 
17.30 h Conclusions, perspectives de futur i cloenda 
A càrrec de: 
Núria Carrera i Comes , presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 
Assistents Socials de Catalunya 
Pep Vilajoana i Celaya , president del Comitè Organitzador-Científic 
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2.2. Presentació de les 8JSSB  

 

Amb el lema «Uns nous serveis socials: com es pot reconstruir el sistema?» i uns 

conceptes-guia com són els de complexitat, universalitat, drets, models i canvi vam 

encetar, el 8 d’octubre de 2010, el recorregut que ens ha portat a les 8es Jornades de 

SSB. 

 

El text de partida, recollit a la pàgina 8 d’aquest document, plantejava especialment 

interrogants sobre la nostra pràctica, marcada per les noves lleis i per la necessària 

reformulació dels models de gestió. 

 

• Cap a quin model de serveis socials anem? 

• Quines implicacions té el nou marc legal en el conjunt del sistema? 

• Quin paper té la cartera de serveis en la relació professional-ciutadà? 

• Com es pot evitar una excessiva estandardització de les intervencions? 

• Existeix un model de treball interdisciplinari? 

 

Amb aquests interrogants ens vam marcar com a objectius prioritaris la participació de 

totes les persones involucrades en el sistema, representades per les més de 500 

persones inscrites finalment a les jornades. 

 

El propòsit organitzatiu per simbolitzar un punt d’inflexió en les maneres de comunicar, 

participar i conservar va quedar centrat a aconseguir un web estable, que finalment 

contingués el material històric de les jornades des de 1997. En aquest web es va anar 

afegint tota aquella informació generada en el marc de les 8es Jornades. 

 

A partir d’una imatge que no ha deixat indiferent ningú, amb una evocació clara a 

l’home-màquina, atrapat entre la subjectivitat i els sistemes de producció, hem disposat 

un escenari obert per mantenir una gran conversa. 

 

Ens queda la certesa que això és només l’inici d’un nou recorregut. 
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2.3. Benvinguda a les 8JSSB 

 

Les Vuitenes Jornades de Serveis Socials Bàsics  van tenir lloc els dies 26 i 27 de 

maig a Barcelona i van comptar amb l’assistència de 500 professionals dels àmbits de 

la psicologia, el treball social i l’educació. L’acte inaugural va comptar amb la presència 

de la Hble. Sra. Carme Capdevila , consellera d’Acció Social i Ciutadania de la 

Generalitat de Catalunya; de l’Im. Sr.  Ricard Gomà , responsable de l’Àrea d’Acció 

Social i Ciutadania de l’Ajuntament de Barcelona; de la Sra. Àngels Nogué , 

coordinadora de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona; del Sr. Pepín 

de la Rosa , president del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya; de 

la Sra. Núria Carrera , presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 

Assistents Socials de Catalunya, i del Sr. Josep Vilajoana , president del Comitè 

Organitzador-Científic d’aquestes Jornades, que parlà en nom del Col·legi Oficial de 

Psicòlegs de Catalunya. 

 

               

 

 

 

Al llarg dels parlaments es va posar de manifest la necessitat de cercar l’excel·lència i 

d’aconseguir fer visible l’actual situació del sector, comptant sempre amb un important 

procés d’implicació i treball de tot el col·lectiu. En aquest sentit, la consellera Capdevila 
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va afirmar que «cal tenir clar, des del principi, que no es pot reconstruir un sistema 

sense un canvi legislatiu que el recolzi. Per aquest motiu, convé fer un gran esforç per 

part dels professionals i les administracions públiques per poder implementar els marcs 

legislatius aprovats», especialment de la Llei de SSB i de la Llei de promoció de 

l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD).   

 

El marc de treball d’aquestes Jornades representa un espai de reflexió i de construcció 

compartida de coneixement. Aquests darrers anys s’ha enfortit el sistema de serveis 

socials. Entre tots hem fet emergir un espai de drets socials que estem convertint en 

pràctiques concretes. Els reptes més significatius dels serveis socials són la prevenció, 

el treball comunitari, l’atenció a la pressió assistencial, el lideratge dels serveis socials i 

el reforç dels serveis socials municipals per al seu desplegament.   

 

El context de crisi global que estem vivim actualment s’expressa, al mateix temps, en 

l’àmbit local i quotidià, i multiplica, d’aquesta manera, els riscos i les vulnerabilitats 

socials. «Calen valors, principis i convenciment en el terreny polític, social i 

professional. Necessitem un àgora democràtica reconstruïda des dels seus valors. Els 

serveis socials poden fer una aportació enormement important en la reconstrucció de 

l’espai democràtic», afirmà el responsable de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de 

l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Gomà. «S’han produït grans avenços que haurien 

estat impossibles sense un marc de cooperació institucional» (Ajuntament de 

Barcelona, Diputació de Barcelona i Departament d’Acció Social de la Generalitat de 

Catalunya).  

 

Àngels Nogué, coordinadora de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, 

va accentuar especialment el paper que la Diputació ha tingut en relació amb el suport 

prestat a les administracions locals.  

 

Els professionals dels serveis socials estem realitzant un gran esforç en el nostre dia a 

dia. Aquest fet esdevé, entre d’altres, un reconeixement dels serveis socials. Aquest 

reconeixement dels serveis socials suposa una coresponsabilitat entre les 

administracions públiques i les institucions, entre els usuaris i entre els professionals. 

 

En aquest sentit, hem de parlar del caràcter interdisciplinari de la feina que 

desenvolupen els professionals vers els usuaris que són atesos per aquests i de 

l’enfocament basat en la integralitat de la intervenció dels professionals. 
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Per afrontar la complexitat que se’ns planteja és molt important recuperar i reforçar la 

il·lusió i el compromís com a motor de canvi, i fugir del pensament únic. Cal tenir 

present el punt fonamental que ens uneix i que ens fa plantejar el futur: la cerca 

decidida de la qualitat per a les persones i el dret a la ciutadania. És necessari fer un 

gran esforç i treballar conjuntament entre els col·legis professionals per aconseguir-ho.   
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2.4. Conferència inaugural 

 

Bengoña Escribano , del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, fou 

l’encarregada de presentar la ponència inaugural, a càrrec de Saül Karsz .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saül Karsz investigador argentí que actualment resideix a França, doctor en filosofia 

(Universitat de Buenos Aires, 1961) i doctor en sociologia (Universitat de París, 1973), 

ha estat professor de postgrau a la Sorbonne (Cité Saint-Martin) i professor convidat a 

la Université du Québec a Montreal i a la Université Bordeaux II, entre altres universitats 

de França, el Canadà, Espanya i l’Argentina. Ha estat editor del llibre L¡exclusió: 

Vorejant les seves fronteres (Barcelona, Gedisa, 2003). Entre les conferències que ha 

dictat destaquem aquí «L’exclusió escolar: anomalia o estructura?» (Universitat de 

Castella-la Manxa, Facultat de Ciències de l’Educació de Talavera, 2005). 

 

El filòsof i sociòleg Saül Karsz va ser l’encarregat de realitzar la conferència inaugural 

de les Jornades. En la seva ponència Karz plantejà la situació actual com una 

conjuntura delicada, on el neoliberalisme marca tendència. El filòsof i sociòleg afirmà 

que ha augmentat el nombre de persones amb dificultats i que la tasca és precària, i 

parlà de les creixents necessitats de refugiar-se en l’ètica per afrontar la complexitat i 

les contradiccions, així com la necessitat de crear espais per al treball teòric i clínic. 
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El treball social avui es troba en una situació d’impàs, de carrer sense sortida que porta 

molts professionals a perdre la fe en aquest. Els treballadors socials es troben davant la 

paradoxa d’haver de contribuir a mantenir l’ordre social, que a la vegada ells mateixos 

qüestionen. En aquests moments, el que domina és la lògica de la gestió, els costos i 

l’avaluació. És un moment delicat, tant des del punt de vista teòric, com des de la 

pràctica, ja que molts treballadors arriben a la conclusió que el seu treball no està bé.  

 

Vivim en una època revolucionària: la de la revolució neoliberal, mitjançant la qual s’ha 

arribat a una precarització de les masses. Les exclusions de masses, el fracàs escolar, 

el laboral, etc., no són fenòmens accidentals, sinó que són estructurals, producte d’unes 

condicions de funcionament. Hem arribat a naturalitzar les exclusions i la crisi. Així, el 

neoliberalisme no només forma part d’una ideologia política, sinó que ha esdevingut 

una ideologia orgànica, i forma part de les nostres reaccions immediates, de les nostres 

reflexions i del nostre sentit comú.  

 

Ens trobem també davant d’una crisi dels ideals humanistes, que són la matèria primera 

del treball social. L’humanisme és un patrimoni comú de tots i totes. Ajudem els altres a 

ser tan humans com nosaltres. Però avui dia s’ha produït una instrumentalització 

política del treball social. Ens diuen que hem d’adaptar-nos i fer reivindicacions 

raonables. D’altra banda, alguns professionals poden tenir una espècie de «nostàlgia 

del paradís perdut» pensant en moments passats, però hem de tenir en compte que 

potser abans no era «millor», sinó que era «diferent», i que els usuaris sens dubte són 

complexos.  

 

Cal establir una diferència clara entre la moral, la tautologia i l’ètica: la moral és el 

discurs sobre el bé i el mal; la tautologia és la doctrina professional, decàleg dels 

preceptes del treball social, i l’ètica és allò que jo decideixo. Existeix l’ètica quan un 

professional se la juga, quan s’assumeix un determinat risc. 

 

D’altra banda, la política social sempre està present en el nostre treball, fent que no 

se’ns autoritzi a interrogar les persones sobre tota la seva vida. Per treballar, hem 

d’utilitzar categories, diagnòstics, posar etiquetes..., però no podem oblidar que les 

categories són les persones. Això només ens ajuda a comprendre allò que passa. El 

diagnòstic ha de ser una manera d’intentar entendre les persones, però l’usuari és, per 

definició, enigmàtic i no ho explica tot.  
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2.5. Eix 1. Marc legal 

 

Participants en el grup de discussió: Rebeca Abad , Maite Boldú , Laura Córdoba , 

Antonio Fuertes , Rosa González (redactora), Lucía Guerrero (redactora), Maria 

Rosa Monreal , Pepi Moreno , Dolors Rubio (redactora), Dolors Segade i Toni Vilà 

(redactor).  

 

 

       

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducció  

 

Per a l’elaboració d’aquest treball, s’ha fet una anàlisi sobre l’evolució de la legislació 

dels serveis socials durant l’etapa democràtica i, especialment, sobre la situació actual 

generada a partir de les noves lleis que introdueixen canvis substantius. Així mateix, 

s’ha tingut en compte el context de canvi en què s’ha produït, ja que té un abast 

internacional, estatal i autonòmic. En el cas d’Espanya, aquests canvis, generats a 

partir dels debats mantinguts des de finals del segle passat, es comencen a 
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materialitzar a partit de 2006, amb l’aprovació de la reforma dels estatuts d’autonomia 

(Comunitat Valenciana, Catalunya, Illes Balears, Andalusia, Aragó i Castella i Lleó) que 

es refereixen als drets relacionats amb els serveis socials i la Llei de promoció de 

l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), que 

estableix bàsicament serveis i prestacions de serveis socials per al col·lectiu a qui 

s’adreça la norma. En l’àmbit autonòmic, els canvis es concreten en les noves lleis de 

serveis socials (Navarra, Cantàbria, Catalunya, Galícia, País Basc, Illes Balears, Aragó i 

La Rioja), anomenades de segona generació. (vegeu quadre 1)    

 

En el cas de Catalunya, les innovacions les aporten l’Estatut d’Autonomia, la Llei de 

serveis socials, la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic i la LAPAD que, tot i 

ser una llei estatal, impacta en els serveis socials autonòmics (vegeu gràfic 1). 

Tanmateix, altres lleis estatals i autonòmiques afecten els serveis socials i cal tenir-les 

en compte. Per exemple, en l’àmbit de la infància, l’estrangeria, el gènere, els ingressos 

mínims, etc. (vegeu annex 1 sobre normativa bàsica). 

 

Un cop recopilada la normativa, es va treballar en la identificació de les principals 

novetats de la nova legislació i es va debatre sobre les tendències que assenyalaven. 

Finalment, es va reflexionar sobre les repercussions que podia tenir la normativa 

estudiada en el model de serveis socials i en les mateixes tasques dels i de les 

professionals dels serveis socials bàsics. 

 

Com a principals novetats i tendències de la nova normativa es van detectar els 

següents: 

 

Drets  

o Establiment del dret subjectiu d’accés a les prestacions garantides. 

o Ampliació i concreció dels drets i deures dels usuaris. 

o Concreció dels drets i deures dels professionals. 

 

Responsabilitats 

o No s’estableix una assignació clara de les competències/responsabilitats 

públiques.  

o No s’exigeixen les obligacions familiars a efectes econòmics. 

 

 



 22 

Principis rectors 

o Remarca els d’igualtat i universalitat, així com els relacionats amb l’autonomia de 

la persona (personalització de l’atenció, dret d’escollir, etc.). 

Prestacions 

o Estableix la cartera de serveis socials, on es concreten les característiques dels 

serveis, prestacions econòmiques i tecnològiques, s’estableixen els requisits 

d’accés i el tipus de dret d’accés. 

Sistema de serveis socials 

o Es diferencia el sistema de serveis socials general del sistema públic de serveis 

socials, que s’estructura en forma de xarxa pública d’atenció social. 

o Es manté el sistema mixt (públic/privat) de provisió de serveis, però el sector 

públic es reserva la gestió directa de determinats serveis i prestacions 

estratègiques. 

o Es manté l’estructuració funcional en dos nivells: serveis socials bàsics i serveis 

socials especialitzats. 

o S’avança en l’estructuració territorial (àrea bàsica i àmbit territorial de prestació 

dels serveis socials especialitzats), sense acabar de concretar. El 2010 s’ha 

d’establir un pla específic de relació i suport mutu entre les àrees bàsiques de 

serveis socials i les àrees de salut en els àmbits funcional i organitzatiu i els 

mitjans materials. 

Participació 

o Es manté la participació representativa i s’inclouen processos de participació. Els 

professionals tenen dret a participar. 

Finançament 

o Prestacions garantides: crèdit ampliable. 

o Prestacions gratuïtes i de copagament (de l’usuari, no familiars). 

o Concretar finançament dels SSB. 

Dependència 

o Les prestacions s’haurien d’incloure en les xarxes de serveis socials, segons la 

LAPAD. 

o En canvi, la LSS parla del Sistema Català d’Autonomia i Atenció a la Dependència 

i de l’Agència de gestió de polítiques públiques del Sistema Català d’Autonomia i 

Atenció a la Dependència. 
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A partir d’aquestes constatacions, es van tractar els punts més importants de cada llei, 

especialment la LSS i la LAPAD, i es van formular qüestions i propostes que es recullen 

en els punts següents: 

 

QUADRE 1. Cronologia del desenvolupament normatiu dels se rveis socials 

 

1970 1980 1990 2000 ▼ Normativa 
5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CE                                    
Normes bàsiques 

EA                                    

Beneficència                                    

Lleis serveis socials                                    

Rendes mínimes inserció                                    

Pensions no contributives                                    

LAPAD                                    

Etapes serveis socials Gestació Configuració Consolidació Reforma 

Estat  

benestar 

social 

Desenvolupament de l’estat de benestar social espanyol 
 

• Procés d’universalització (educació, sanitat, seguretat social) 

• Politització de les polítiques socials (Pactes de la Moncloa, Pacte de Toledo…) 

• Procés de descentralització (protagonisme comunitats autònomes) 

• Procés selectiu però creixent de privatització     

(G. Rodríguez Cabrero) 

 

FONT: A. Vilà, 2009b 

 

 

 

 

GRÀFIC 1. Els serveis socials a Catalunya: nova legislaci ó 2006-2007 
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2.5.1. La Llei de serveis socials (LSS, 2007) 

2.5.1.1. Principals aspectes tractats 

 

� Principis  

 

La LSS estableix els principis següents: universalitat, igualtat, responsabilitat pública, 

solidaritat, participació cívica, globalitat, subsidiarietat, prevenció, dimensió comunitària, 

cohesió social, normalització, coordinació, atenció personalitzada, atenció integral, 

respecte pels drets de la persona, foment de l’autonomia personal, qualitat, economia, 

eficiència, eficàcia, continuïtat en els serveis. 

 

� Finalitat dels SS 

 

Assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida 

mitjançant la cobertura de les necessitats bàsiques, en el marc de la justícia social i el 

benestar de les persones.  

 

Té com a principal objectiu la prevenció de situacions de risc, la compensació dels 

dèficits de suport social i econòmic de situacions de vulnerabilitat i dependència, i la 

promoció d’actituds i capacitats de les persones. 

 

� Titulars del dret 

 

Els serveis socials s’ofereixen a tota la població i tenen com a destinataris les persones 

que necessiten informació, valoració, diagnòstic, orientació, suport, intervenció i 

assessorament individual, familiar o comunitari per fer front a situacions de necessitat 

personal bàsica, de manca de cohesió social o familiar o de desigualtat, i per prevenir-

les. 

 

Tenen dret d’accedir al sistema de SS els ciutadans dels estats membres de la UE 

empadronats en un municipi de Catalunya i els ciutadans d’altres estats que siguin 

residents. En qualsevol situació administrativa, tenen dret a les prestacions socials 

bàsiques (orientació, informació, urgències socials). 
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� Drets 

 

El dret d’accés als serveis i prestacions pot ser com a dret subjectiu, de concurrència o 

d’urgència. Els serveis i prestacions garantits són un dret subjectiu i el sol·licitant té dret 

a rebre’ls si compleix els requisits exigits. En el cas que no se li reconeguin, pot exercir 

accions administratives i jurisdiccionals. 

 

Pel que fa als drets dels destinataris i agents que intervenen en serveis socials, en la 

LSS es regulen els drets dels destinataris i de les destinatàries i usuaris i usuàries 

(vegeu quadres del 2 al 6). 

 

� Cartera de serveis 

 

La cartera de serveis es va establir mitjançant el Decret 151/2008, de 29 de juliol, pel 

qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2008-2009 (encara no s’ha aprovat el de 

2010). És l’instrument que determina el conjunt de prestacions (de serveis, 

econòmiques i tecnològiques), que defineix cada tipus de prestació, la població a qui va 

destinada, l’establiment o l’equip professional que l’ha de gestionar, els perfils i les 

ràtios dels professionals de l’equip i els estàndards de qualitat. En tots els casos ha de 

garantir l’accés a les prestacions amb el suport de l’Administració, tenint en compte 

criteris de progressivitat en la renda dels usuaris. 

 

La cartera de serveis socials bàsics és la següent: 

� Servei bàsic d’atenció social 

� Servei d’atenció domiciliària (SAD) 

� Serveis d’ajuda a domicili 

� Servei de les tecnologies de suport i cura (teleassistència i telealarma) 

� Serveis residencials d’estada limitada 

� Acolliment residencial d’urgència 

� Residència temporal per a persones en situació de marginació 

� Servei de menjador social 

� Servei d’assessorament tècnic d’atenció social 

� Servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents 

� Servei de centre obert 
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La cartera especifica, així mateix, els serveis socials especialitzats (encara per 

col·lectius) i les prestacions econòmiques i tecnològiques (vegeu quadres 7 i 8). 

 

� Finançament 

 

Les fonts de finançament que preveu la LSS són: Pressupostos de la Generalitat, de 

l’Estat, dels ajuntaments i d’altres ens locals, herències intestades, obres socials de les 

caixes d’estalvi, aportacions d’entitats privades i dels usuaris (vegeu quadre 9). 

 

Les obligacions de les administracions públiques, segons la LSS, consisteixen a 

garantir l’accés universal als serveis socials bàsics. S’ha de tendir a la gratuïtat dels 

serveis socials bàsics, però de moment s’utilitza el copagament SAD i la 

teleassistència. Cal garantir: l’accés universal a les prestacions de serveis garantides, el 

finançament del mòdul social de les prestacions garantides, un nivell de finançament 

proporcional a la demanda i adequat per prevenir les necessitats futures. 

L’Administració de la Generalitat ha de fixar l’import del mòdul social i la participació de 

l’usuari en el cost dels serveis. 

 

Pel que fa als SSB, la LSS estableix que el sistema de finançament retorna en part al 

sistema dels «2/3», ja que l’Administració de la Generalitat s’ha de fer càrrec, com a 

mínim, del 66 % dels equips de serveis socials, programes, projectes, servei d’ajuda a 

domicili i teleassistència (mitjançant convenis quadriennals), i l’entitat local competent 

de la resta d’aquests conceptes i del 100 % de les despeses derivades de la 

infraestructura (locals, material, manteniment del sistema d’informació, suport 

administratiu i de les prestacions econòmiques d’urgència social). 

 

Pel que fa a les aportacions per a la cobertura dels costos de les prestacions, en 

general, s’ha de fixar un cost de referència i el mòdul social (cost dels serveis d’atenció 

personal, educativa i social), que van sempre a càrrec de l’Administració. Si el servei no 

és gratuït, el copagament és de l’usuari. La LSS també preveu la possibilitat que l’usuari 

participi en el cost de les prestacions substitutòries de la llar (alimentació, allotjament, 

etc.). En cas que la persona no pogués fer-se càrrec del pagament que li correspon, 

l’Administració establirà les bonificacions corresponents per tal que cap persona quedi 

sense servei per manca de recursos econòmics. 
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� Altres aspectes 

 

També es van tractar altres aspectes de la LSS, com la qualitat, les infraccions i 

sancions, i l’ajustament d’aquesta llei amb la LAPAD, etc. El tema de les infraccions i 

sancions i la manca d’uniformitat amb allò establert per LAPAD comporten problemes 

d’interpretació de la normativa aplicable i generen inseguretat jurídica en un tema tan 

sensible i relacionat amb els drets. 
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QUADRE 2. Drets dels destinataris de serveis socials a la  LSS i a la LAPAD 

 

Drets dels destinataris dels serveis socials 

LSS 

• Respecte a la dignitat. 

• Respecte dels drets i llibertats fonamentals. 

• No ser discriminat. 

• Rebre informació suficient i entenedora. 

• Rebre per escrit i en llenguatge entenedor la valoració de la seva situació. 

• Disposar d’un pla d’atenció social individual o familiar. 

• Decidir si es vol rebre un servei social i triar el tipus de mesures o recursos 

d’entre les que li siguin presentades. 

• Escollir el centre proveïdor del servei de la XSSAP, d’acord amb la 

naturalesa del servei, la disponibilitat i la valoració professional de 

referència. 

• Rebre informació prèvia a qualsevol intervenció que els pugui afectar i que 

hi puguin donar el seu consentiment. 

• Accedir al seu expedient individual, en tot allò que no vulneri el dret de 

tercers. 

• Rebre serveis de qualitat. 

• Rebre atenció urgent en situacions que no puguin esperar el torn ordinari. 

• Tenir assignat un professional de referència. 

• Renunciar a les prestacions i als serveis concedits. 

• Presentar suggeriments i obtenir informació; presentar queixes, 

reclamacions i rebre resposta. 

• Comunicar-se amb els i les professionals dels serveis socials. 

• Disposar de les ajudes i el suport necessaris per a la comprensió de la 

informació. 

 

► Per als infants i adolescents en situació de risc: la protecció i l’exercici dels 

drets es farà en l’àmbit dels serveis d’infància. 

FONT: LSS 
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QUADRE 3. Drets dels usuaris de serveis socials 

 

Drets dels usuaris dels serveis residencials i diür ns 

• L’exercici de la llibertat individual per a l’ingrés, la permanència i la sortida. 

• Conèixer el reglament intern del servei. 

• Atenció personalitzada. 

• Accedir a l’atenció social, sanitària, farmacèutica, psicològica, educativa i 

cultural. 

• Comunicar i rebre informació lliurement. 

• Secret de les seves comunicacions. 

• Intimitat i privacitat en les accions de la vida quotidiana. 

• Considerar com a domicili l’establiment residencial. 

• Participar en la presa de decisions que l’afectin. 

• L’accés a un sistema intern de recepció, seguiment i resolució de suggeriments i 

queixes. 

• Mantenir objectes personals significatius. 

• Respecte al lliure exercici dels seus drets polítics. 

• La pràctica religiosa. 

• Obtenir facilitats per a l’exercici de voluntats anticipades. 

• La continuïtat de la prestació dels serveis. 

• No ser sotmès a cap tipus d’immobilització o restricció. 

• Conèixer el cost del servei. 

 

► Els infants i adolescents: seran informats sobre els seus drets i deures de 

manera entenedora i adequada a la seva edat i capacitat. 

FONT: LSS 
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QUADRE 4. Deures dels destinataris de serveis socials 

 

Deures en relació amb els serveis socials 

LSS 

• Facilitar les dades personals, familiars i els documents necessaris. 

• Complir els acords en relació amb la prestació concedida i seguir el pla 

d’atenció social. 

• Comunicar els canvis que es produeixin en la situació personal i familiar. 

• Destinar la prestació a la seva finalitat. 

• Retornar els diners rebuts indegudament. 

• Comparèixer davant l’Administració a requeriment de l’òrgan corresponent. 

• Observar una conducta basada en el respecte mutu, la tolerància i la 

col·laboració per tal de facilitar la convivència. 

• Respectar la dignitat i els drets del personal. 

• Atendre les indicacions del personal i comparèixer a les entrevistes a les quals 

se sigui convocat o convocada. 

• Utilitzar amb responsabilitat i tenir cura de les instal·lacions del centre. 

• Complir les normes i els procediments per a l’ús i gaudi de les prestacions. 

• Contribuir al cost del finançament del servei, si així ho estableix la normativa. 

 

► Els infants, adolescents i els seus pares, mares i tutors legals: tindran els deures 

que estableixi la legislació vigent. 

FONT: LSS 
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QUADRE 5. Drets dels professionals 

 

Drets dels professionals 

 

Característiques  

del personal 

El personal del SPSS ha de ser 

suficient, amb formació, titulació, 

coneixements, estabilitat laboral, 

capacitat, reconeixements social i 

laboral, i amb les aptituds que calguin 

per garantir l’eficiència i l’eficàcia en la 

prestació dels serveis socials. 

 

L’organització del SPSS ha de 

garantir la disponibilitat i l’adscripció 

del personal professional estable, 

homologat laboralment i necessari per 

a una atenció de qualitat en funció de 

la població, característiques 

geogràfiques i necessitats 

específiques que s’hagin d’atendre. 

Professional de 

referència 

L’organització ha de seguir un criteri 

interdisciplinari per oferir una atenció 

integrada i per garantir l’assignació 

d’un professional de referència a cada 

usuari o unitat de convivència. 

Seguiment de la 

intervenció 

Cal garantir la intervenció professional 

per fer el seguiment de l’evolució de la 

situació objecte de l’atenció social. 

Protecció de la 

identitat 

L’administració gestora competent pot 

adoptar mesures destinades a protegir 

la identitat i altres circumstàncies 

personals, si cal, per complir les 

funcions encomanades i per prestar 

correctament el servei. 
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Prevenció i 

atenció per 

Les administracions competents han 

d’adoptar mesures de prevenció i 
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factors 

psicològics 

atenció davant de situacions 

provocades per factors psicològics 

que afectin l’estat emocional, cognitiu, 

fisiològic i de comportament dels 

professionals. 

Integració en 

equips, suport i 

mitjans 

Els professionals s’han d’integrar en 

equips tècnics basics i especialitzats, i 

han de tenir el suport administratiu, 

els mitjans materials necessaris i les 

condicions laborals adequades per 

complir amb eficàcia las tasca 

professional. 

Atenció, respecte 

i suport 

Gaudir de l’atenció, el respecte i el 

suport a la seva participació, 

necessaris per assegurar-ne la 

presència en la definició dels serveis 

socials. 

Valoracions 

vinculants 

Les valoracions del personal 

professional són vinculants pel que fa 

a l’assignació de recursos públics 

disponibles, segons s’estableixi per 

reglament. 

Mobilitat 

interadminis- 

trativa 

El personal funcionari i laboral al 

servei de les administracions té dret a 

la mobilitat interadministrativa per 

ocupar llocs de treball, i conservar els 

drets adquirits, sens perjudici de 

percebre les retribucions específiques 

del lloc de treball que ocupi. D
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Ser tractats amb 

respecte i 

correcció 

Dret que els responsables dels 

serveis, els altres professionals i els 

usuaris i acompanyants els tractin 

amb respecte i correcció. Per això, 

s’han d’establir els deures 

corresponents i aplicar, si escau, el 

procediment sancionador. 
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Participació 

Els professionals han de formar part 

dels òrgans de participació d’acord 

amb la normativa i participar en els 

processos d’avaluació periòdica dels 

serveis. 

Supervisió, suport 

tècnic i formació 

Cal garantir als professionals la 

supervisió, el suport tècnic i la 

formació permanent que els permeti 

donar una resposta adequada. 
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QUADRE 6. Deures dels professionals 

Deures 

G
en

er
al

s 
• Formar-se i capacitar-se. 

• Treballar amb criteri interdisciplinari. 

• Fer el seguiment de la situació personal i/o familiar. 

• Participar en la supervisió i formació permanent. 

• Prendre part, quan els pertoqui, en els òrgans de participació. 

• Intervenir en els processos d’avaluació periòdica dels serveis. 

• Complir amb eficàcia i eficiència la tasca professional. 

Garantir als 

usuaris els drets i 

llibertats 

fonamentals i 

facilitar-ne 

l’exercici 

Respectar la dignitat, la igualtat en l’accés, la 

intimitat, la confidencialitat en la recollida i 

tractament de les dades, no discriminar per cap 

motiu, respectar els drets polítics i la pràctica 

religiosa, no sotmetre a cap tipus d’immobilització 

o restricció, excepte en els casos previstos en la 

legislació vigent. 

Respectar 

l’autonomia i la 

capacitat de 

decidir dels 

usuaris 

Presentar a l’usuari els recursos possibles i 

adequats per tal que decideixi i esculli el centre 

proveïdor, facilitar l’exercici de les voluntats 

anticipades, respectar la decisió d’ingrés en un 

centre o servei, la permanència i la sortida, així 

com la renúncia a les prestacions i els serveis 

concedits. 

Facilitar 

informació 

suficient, 

entenedora i 

accessible 

Sobre la valoració de l’usuari, facilitar-li l’accés a 

l’expedient en les condicions establertes, 

gestionar els ajuts i suport necessaris, si cal, per 

tal que l’usuari comprengui la informació. 

Promoure i facilitar que els usuaris exerceixin el dret a participar en la 

presa de decisions que els afectin. 

Professional de 

referència 

Si exerceix aquesta funció, ha de vetllar per la 

coherència, la coordinació amb els altres sistemes 

de benestar i la globalitat del procés d’atenció. 

Donar una atenció personalitzada 

E
n 
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ci
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am
b 
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s 
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Complir els deures relatius a la deontologia professional 

FONT: A. Vilà, 2009a 
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QUADRE 7. Prestacions econòmiques 

Prestacions econòmiques 

Prestacions econòmiques de dret subjectiu 

• Prestació per a joves extutelats i extutelades. 

• Pensió no contributiva per jubilació. 

• Pensió no contributiva per invalidesa. 

• Prestació complementària per a pensionistes de la modalitat no contributiva, per 

invalidesa o jubilació. 

• Ajuts assistencials de protecció a cònjuges supervivents. 

• Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats 

col·lectius. 

• Prestació per a l’acolliment d’una persona menor d’edat tutelada per la 

Generalitat. 

• Prestació econòmica de caràcter universal per infant a càrrec. 

• Prestació econòmica de caràcter universal per part, adopció o acolliment múltiple. 

• Prestació econòmica vinculada al servei per a persones en situació de 

dependència. 

• Prestació econòmica d’assistència personal per a persones amb dependència. 

o Prestació econòmica d’assistència personal per a persones amb 

dependència, acompanyament a activitats laborals o educatives. 

o Prestació econòmica d’assistència personal per a persones amb 

dependència, de suport personal i integració laboral o educativa. 

• Prestació econòmica per a cures en l’entorn familiar i suport als cuidadors i a les 

cuidadores no professionals. 

• Renda mínima d’inserció (RMI). 

• Prestació per atendre les necessitats bàsiques. 

• Prestacions derivades de la Llei d’integració social del minusvàlid (LISMI). 

• Pensions assistencials del Fons d’Assistència Social (FAS). 

Prestacions econòmiques de dret de concurrència 

• Prestacions econòmiques de caràcter social per a treballadors i treballadores del 

mar. 

• Ajut per part, adopció o acolliment múltiple, sotmès al nivell d’ingressos de la 

unitat familiar. 

• Ajut per adopció internacional. 

Prestacions econòmiques d’urgència social 

FONT: Decret 151/2008, de 29 de juliol  
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QUADRE 8. Prestacions tecnològiques 

Prestacions tecnològiques 

• Ajudes tècniques dependents del sistema de serveis socials. 

• Ajudes per a la mobilitat i el transport. 

• Ajudes per a l’autonomia personal i la comunicació. 

• Altres prestacions de suport a l’accessibilitat i de supressió de barreres 

dependents del sistema de serveis socials. 

• Ajudes per a la supressió de barreres arquitectòniques i de barreres en la 

comunicació. 

• Ajudes per a l’adaptació d’habitatges per a persones amb discapacitat. 

FONT: Decret 151/2008, de 29 de juliol  

 

 

QUADRE 9. Fonts de finançament 

 

Fonts de finançament 

Pressupostos de la Generalitat  

Pressupostos de l’Estat 
Aportacions finalistes de 

serveis socials 

Pressupostos dels ajuntaments  

Pressupostos d’altres ens locals  

Herències intestades 
Si correspon heretar a la 

Generalitat 

Obres socials de les caixes d’estalvi  

Aportacions d’entitats privades  

Usuaris 
En els termes que estableix la 

LSS 
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2.5.1.2. Reflexions i preguntes 

 

- Es parla de dret universal a serveis socials. Tenim la percepció que la Llei no va 

acompanyada d’un desplegament posterior amb el suficient finançament i els recursos 

necessaris per portar-la a terme. (títol V, art. 59, 60, 61, 62, 63) 

- És aquesta la nostra realitat? Aquesta Llei està dotada de finançament suficient? Es 

pot arribar a la pràctica real d’aquesta universalitat? Què fa falta per arribar a aquests 

drets? 

- No es deixen clares les limitacions de competències i recursos entre l’administració 

local i l’autonòmica. Es donen competències als municipis, però sense pautes i sense 

finançament. 

- La Llei és universal, però se li dóna una certa discrecionalitat en la seva aplicació als 

municipis. A les zones rurals, per exemple, els SSB estan molt lligats als càrrecs 

electes, i això fa que en alguns casos la intervenció tècnica resti interferida. Com es 

poden fer els SSB més independents? 

- La Llei parla d’uns serveis bàsics i d’una cartera de serveis. Actualment, cada 

municipi estableix les seves prioritats, i pot ser que un ciutadà rebi prestacions 

diferents segons en quin municipi es trobi. Aquest fet està previst per la Llei de SS? 

Dóna respostes correctores? És legítim?  

- Hi ha la necessitat, per part dels professionals, d’una unificació de criteris d’atenció 

pel que fa a empadronament en els municipis. Per què hi ha tanta dispersió de criteri 

entre municipis? Quin és realment el criteri d’atenció en relació amb la domiciliació? 

Quins criteris s’han de prioritzar en casos de persones sense domicili fix? I en cas de 

persones sense sostre? 

- La universalització dels SSB permet que qualsevol ciutadà arribi a fer una demanda. 

Aquest fet i l’actual crisi econòmica fan aparèixer un altre perfil d’usuaris, que no 

compleixen els requisits addicionals a les prestacions. A part d’un augment de la 

tipologia de població que ja acostumava a necessitar els SSB, s’ha produït l’arribada 

d’una població de classe mitjana, amb necessitats i demandes. Aquesta nova Llei 

preveia realment la incorporació d’aquest nou perfil de població i l’augment de les 

demandes?  

- Drets exigibles i drets subjectius. Els serveis socials esdevenen un dret universal, 

subjectiu i exigible. Aquest dret és molt clar en relació amb l’atenció, l’orientació i 

l’assessorament. Aquest dret es refereix, també, a la utilització dels serveis socials 

especialitzats?  
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- En relació amb l’accés, es diu que hi poden accedir totes les persones en situació de 

necessitat. Però inclou tots els ciutadans i les ciutadanes o només els autòctons i 

comunitaris? Un ciutadà extracomunitari, un ciutadà sense la tramitació administrativa 

dels papers pot accedir al dret de prestacions o solament al dret d’orientació i 

atenció?  

- La Llei parla del dret a rebre serveis de qualitat (títol VIII, art. 82, 83, 84, 85). 

Actualment, la majoria dels SSB estan funcionant amb un nombre insuficient de 

professionals, amb unes infraestructures deficients, amb una manca de criteris i 

protocols homogeneïtzats, amb una formació mínima, amb una pluralitat de 

problemàtiques i amb una gran població per atendre, etc. Qui i com s’ha de garantir 

aquest servei de qualitat? 

- El dret subjectiu fa que es delimiti el contingut de les prestacions i es creï la cartera de 

serveis, molt important per garantir la igualtat i homogeneïtat en els territoris, però qui 

garanteix que es compleixin les prestacions de la cartera de serveis?  

- En relació amb els recursos, la Llei de SS parla del dret dels usuaris als serveis 

residencials i diürns. S’ha fet un gran esforç per augmentat les places en centres per 

a persones en situació vulnerable (gent gran, menors en risc, persones amb trastorns 

mentals, persones amb patologies duals, amb problemes de toxicomanies, dones 

maltractades, discapacitats, etc.). S’ha aconseguit obtenir places d’urgència a una 

residència per a persones grans, a un centre infantil-juvenil per a menors, a una casa 

d’acollida per a dones maltractades..., però per què encara no es considera prioritari 

el servei d’urgència residencial per a persones amb problemes de salut mental 

(solament es dóna en cas de crisi i ingressos involuntaris) i amb discapacitat psíquica 

en situació de gran vulnerabilitat i risc.  

- Amb una cartera de serveis tan àmplia, el treball social es pot arribar a convertir 

exclusivament en una tramitació de serveis i que en resti fora la intervenció 

psicoeducativosocial? (ex.: «Tinc dret a aquest servei... No m’expliqui res més...»).  

- La Llei fomenta un model social de gestió de serveis. S’han de gestionar la 

tramitació i el control de tots aquests serveis des dels SSB? La tramitació ha de ser 

funció dels treballadors i de les treballadores socials o s’hauria de fer des d’una altra 

funció, com un auxiliar-tramitador de SSB? Els SSB es poden arribar a convertir en 

expenedories de serveis i convertir el personal en expenedors? Qui pot i com s’ha 

de garantir que això no es produeixi?  

- Ofereix la Llei un model de SSB on es garanteixi un model d’intervenció 

psicoeducativosocial?  
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- La Llei parla del treball transversal, però no el garanteix en cap moment. La Llei diu 

que l’organització ha de seguir un criteri interdisciplinari (capítol V, art. 43) per oferir 

una atenció integrada. Es pot parlar d’interdisciplinarietat quan no es preveu un 

equip interdisciplinari complet? Quan no es garanteix la presència d’un nombre de 

personal educador, ni de treballadors i treballadores socials adequat? Quan les 

figures d’altres rols professionals com la de psicòleg i psicòloga i la de jurista no 

estan integrades completament en els equips?  

- La Llei també diu que l’organització ha de garantir la disponibilitat i l’adscripció del 

personal professional estable i necessari per una atenció de qualitat. Qui garanteix 

que això es produeixi?  

- Actualment, el nombre de professionals no és l’adequat: no es respecten les ràtios i 

la majoria de professionals estan amb contractes d’interinatge i amb contractes 

precaris. La tendència cap a l’externalització és evident, cosa que comporta 

dificultats d’integració en els equips i condicions diferents i en precari en l’àmbit 

laboral. S’ha de demanar a la Llei la garantia d’allò que predica. Qui garanteix que 

es compleixin unes ràtios amb contractes estables i dignes?  

- Les càrregues de cada treballador són molt elevades i van molt més enllà de les 

ràtios que estableix la nova Llei. Es poden demanar responsabilitats a 

l’Administració per l’incompliment? 

- Quines obligacions i responsabilitats té el professional? Què vol dir ser referent d’un 

cas i quines conseqüències té? Per què la Llei indica que «habitualment ha de ser 

un treballador social» el referent, quan els equips estan formats per altres figures 

professionals? Cap a quin model ens condueixen aquestes referències? (capítol II, 

article 26) 

- Quan se li assigna un cas a un professional i no el pot atendre perquè està en llista 

d’espera (pel gran nombre de casos oberts que té), fet que no preveu la llei, quines 

són les responsabilitats i a quin marc ens podem acollir?  

- Quines responsabilitats civils tenen els i les professionals? Com ens avala 

l’organització? 

- Tenim competències per demanar a altres organismes informació sobre els casos 

que estem intervenint? 

- Entre els drets del destinatari dels SS, hi ha el dret a rebre informació prèvia a 

qualsevol intervenció que l’afecti i a la qual pugui donar el seu consentiment, així 

com accedir al seu expedient individual. Aquests drets estan relacionats amb la 

confidencialitat de dades. La Llei de SS regula aquests aspectes que tenen relació 

amb la confidencialitat de dades? (títol I, cap. I, art. 13) 
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- La Llei recull el dret del ciutadà a canviar de professional. En quines circumstàncies i 

requisits es pot produir el canvi de professional? 

- Quan patim alguna agressió o una denúncia d’un usuari, fins a quin punt la nostra 

institució ens empara? 

- Som o hem de ser autoritats? 

- Hem d’atendre persones que, pel seu trastorn de salut mental, poden resultar 

perilloses i que, fins i tot, el servei del CSMA es nega a atendre per aquest motiu? 

Fins a quin punt hem d’intervenir amb persones en què la patologia mental esdevé 

clarament un límit per a la seva promoció social i personal (sobretot en municipis on 

no existeix la figura del psicòleg d’atenció primària)? 

- La Llei de SS descriu deures per a l’usuari, però l’usuari és informat dels seus drets i 

dels seus deures? Quines conseqüències té l’incompliment d’aquests deures? Qui 

ha de tramitar la gestió administrativa d’aquests incompliments?  

- L’atenció que es fa al ciutadà no només té a veure amb la Llei de serveis socials, 

sinó també amb altres lleis, com per exemple la Llei d’estrangeria, la de protecció de 

dades, la Llei de violència de gènere, etc. Això produeix una complexitat en la 

intervenció i una necessitat per part dels i de les professionals de conèixer les lleis? 

Aquest nou model de SS proporciona una anàlisi dels SS que interrelaciona totes 

les noves lleis? El nou model de SS preveu aquesta complexitat? Informa i 

proporciona formació i reciclatge continuat en referència a les lleis i als nous canvis i 

repercussions en els SSB? Els professionals estem preparats per aquesta 

complexitat? Tenim les eines suficients? 

- L’ètica i el codi bioètic són imprescindibles en la nostra feina. Les organitzacions 

tenen l’obligació, segons la Llei de serveis socials, d’establir mecanismes de control 

i d’aplicació del codi bioètic (art., 84, 86). Com es regula això? Es preveuen en la 

Llei els comitès ètics? Es preveu el desenvolupament dels comitès ètics en els 

equips de SSB? Ja estan funcionant? Els professionals tenim accés aquesta 

informació? Com es regula la participació dels professionals en els comitès ètics? 

- Moltes vegades la complexitat dels SSB, el fet de treballar amb persones i amb els 

seus processos de canvi, el fet de treballar amb els subjectes tant en l’àmbit privat 

com en l’àmbit públic, fa que no sigui tan fàcil la incorporació de totes les noves 

normatives i, en moltes ocasions, s’esdevenen dilemes ètics que fan reflexionar i 

qüestionar els professionals sobre la seva feina. Les noves lleis i el nou model de 

SSB preveuen aquests dilemes ètics? On està present l’ètica en el nou model de 

SSB? Quins mecanismes es proporcionen per treballar els dilemes ètics? Quan ens 
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troben davant d’un dilema ètic, quins instruments tenen els professionals i els equips 

de SSB per resoldre’ls?  

- La Llei recull l’obligatorietat d’acollir-nos als codis deontològics professionals, i el 

departament ha de promoure els valors i les bones pràctiques relatives a l’ètica en 

l’àmbit dels SS. Qui i com es garanteix això?  

- Les exigències institucionals i de la ciutadania, la complexitat de la nostra 

intervenció, les condicions estructurals i organitzatives, etc., ens permeten complir 

els codis ètics i treballar transmetent les bones pràctiques? 

- Tothom és responsable d’acollir-se al codi bioètic, fins i tot els polítics. És lícita la 

instrumentalització dels serveis socials per part dels polítics? 

- El model actual d’atenció primària és adequat per atendre les noves necessitats de 

la població? 

- Aquestes noves lleis dibuixen un model en la intervenció dels equips de SSB on es 

tingui present el treball amb la polivalència, i a la vegada l’especialització en 

problemàtiques i perfils de població? 

- Cap a quin model ens porten tots aquests canvis legals? 

- Existeixen altres models de SS? On? Quins són els seus eixos bàsics? Quins poden 

ser els aspectes que ens puguin orientar a millorar la nostra feina? 

- Qui garanteix que es compleix la Llei, els drets i els deures, la cartera de serveis...? 

 

 

2.5.2. La Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció 

a les persones en situació de dependència (LAPAD, 2006) 

 

2.5.2.1. Principals aspectes tractats 

 

� Principis 

 

Els principis de la LAPAD no són idèntics als de la LSS, però molts coincideixen i 

tampoc s’observen contradiccions. Aquesta Llei estableix els principis següents: 

universalitat, igualtat real, caràcter públic, prestacions, participació, romandre en 

l’entorn, prevenció, rehabilitació, estímul social i mental, atenció integral i integrada, 

personalització de l’atenció, major grau d’autonomia possible, qualitat, sostenibilitat i 

accessibilitat, transversalitat de les polítiques, col·laboració dels serveis socials i 
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sanitaris, participació de la iniciativa privada i del tercer sector, cooperació 

interadministrativa, integració de les prestacions a les xarxes de serveis socials, inclusió 

de la perspectiva de gènere i preferència en l’atenció de grans dependents. 

 

� Objectiu 

 

Està centrat en la regulació de les condicions bàsiques que garanteixin la igualtat en 

l’exercici del dret subjectiu de ciutadania per a la promoció de l’autonomia personal i 

l’atenció a les persones en situació de dependència, mitjançant la creació del Sistema 

per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col·laboració i participació 

de totes les administracions públiques i la garantia de l’Administració General de l’Estat 

d’un contingut mínim comú de drets per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes en 

qualsevol lloc del territori espanyol. 

 

� Titulars 

 

Els espanyols i les espanyoles que es trobin en situació de dependència, que resideixin 

en territori espanyol i que ho hagin fet durant cinc anys, dels quals dos hauran de ser 

immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Per als menors de 

cinc anys, el període de residència s’exigeix a qui exerceixi la guarda i custòdia. Així 

mateix, estableix un règim específic per als menors de tres anys. Als estrangers se’ls 

exigeixen els mateixos requisits, i es remet a la Llei 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 

llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i els tractats i convenis 

establerts amb el país d’origen. S’ha de recordar que els estrangers, per accedir als 

serveis i prestacions socials bàsics i específics, han de ser residents. En tot cas, 

aquesta norma estableix que, en qualsevol situació, els estrangers tinguin dret als 

serveis i prestacions socials bàsics. Els ciutadans i les ciutadanes d’un estat membre 

de la UE poden accedir a les prestacions del SAAD en les mateixes condicions que els 

espanyols. 

 

� Drets 

 

Ja s’ha comentat que la Llei estableix un dret subjectiu de ciutadania d’accés als 

serveis i prestacions que regula, amb l’excepció notable de les ajudes econòmiques per 

facilitar l’autonomia personal (ajudes tècniques, accessibilitat i adaptació de la llar, etc.). 
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Aquest fet resulta força incongruent en una llei que es diu de promoció de l’autonomia 

personal. 

 

També estableix una llista àmplia de drets i obligacions que tampoc coincideixen 

plenament amb la de la LSS (vegeu quadre 10). 

 

� Catàleg de serveis 

 

Aquesta norma estableix un catàleg de serveis i unes prestacions econòmiques. 

Legalment, els serveis han de tenir prioritat, però a la pràctica són les prestacions 

econòmiques, especialment les adreçades a la cura en l’entorn familiar i al suport a 

cuidadors no formals, les que són concedides majoritàriament. 

 

Les prestacions incloses en el catàleg són pràcticament les mateixes que ja estaven 

establertes des de serveis socials autonòmics, amb l’excepció dels centres de nit i la 

prestació econòmica d’assistent personal (vegeu quadre 11). 

 

� Organització 

 

La LAPAD crea el Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), que 

es configura com una xarxa d’utilització pública que integra, de manera coordinada, 

centres i serveis, públics i privats (art. 6), si bé les prestacions que estableix la Llei 

s’han d’integrar en les xarxes de serveis socials de les comunitats autònomes. 

 

Per articular el sistema, es crea el Consell Territorial (CT), com a instrument de 

cooperació interadministrativa, que està constituït per la persona titular del Ministeri 

competent en la matèria, un representant, en l’àmbit de consellers, de cadascuna de les 

comunitats autònomes, representants dels ministeris, i també hi poden participar —com 

així ha estat— representants de l’Administració Local. En el Consell tenen majoria els 

representants de les comunitats autònomes. La Llei atribueix al CT importants 

competències, que deixen de ser exclusives de les comunitat autònomes i, per tant, 

suposen una recentralització. Entre les competències assignades, es poden citar les 

següents: acordar el pla d’acció integral, determinar la intensitat de la protecció, establir 

les condicions i la quantia de les prestacions, els criteris de participació del beneficiari, 

els barems de valoració, els criteris comuns d’actuació i avaluació del sistema, els 
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mecanismes de coordinació per a les persones desplaçades i els aspectes relacionats 

amb la qualitat. 

 

� Finançament  

 

La LAPAD estableix que ha de ser suficient per garantir el compliment de les 

obligacions corresponents a les administracions públiques competents, i es determinarà 

anualment en els pressupostos. L’Administració General de l’Estat (AGE) assumeix 

íntegrament el cost derivat del nivell mínim de protecció garantit, i les comunitats 

autònomes del nivell acordat amb l’Estat, formalitzat mitjançant convenis, i el nivell 

addicional que voluntàriament hagi establert. Aquesta aportació autonòmica ha de ser 

almenys igual que la de l’AGE. Els beneficiaris participen en el finançament segons el 

tipus i cost del servei i la seva capacitat econòmica personal. 

 

� Altres 

 

També es van tractar altres aspectes relacionats amb el sistema d’informació (art. 37, 

38), els òrgans consultius i les infraccions i sancions. 
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QUADRE 10. Drets i obligacions de les persones en situaci ó de dependència 

 

Drets Obligacions 

• Accedir en condicions d’igualtat a les 

prestacions. 

• Gaudir dels drets humans i les llibertats 

fonamentals. 

• Respecte a la dignitat i a la intimitat. 

• Rebre en termes comprensibles i 

accessibles informació completa i 

continuada sobre la seva situació. 

• Ser advertit sobre els procediments 

docents o de recerca que s’apliquin. 

• Confidencialitat en la recollida i tractament 

de les dades. 

• Participar en les polítiques, a títol 

individual o mitjançant associacions. 

• Decidir, si té capacitat suficient, sobre la 

tutela de persona i béns en cas de pèrdua 

de la capacitat d’autogovern. 

• Decidir lliurement l’ingrés a un centre 

residencial. 

• Exercir drets jurisdiccionals en 

internaments involuntaris. 

• Exercir els seus drets patrimonials. 

• Iniciar accions administratives i 

jurisdiccionals en defensa dels drets. 

• Igualtat d’oportunitats, no discriminació i 

accessibilitat universal. 

• No discriminació per raó d’orientació 

sexual. 

• Subministrar la informació i 

dades per valorar la 

dependència. 

• Comunicar les ajudes que 

rebin. 

• Aplicar les prestacions 

econòmiques a la finalitat. 

• Qualsevol altra obligació 

prevista. 

 

 

FONT: LAPAD 
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QUADRE 11. Quadre comparatiu de les prestacions dels serv eis socials 

autonòmics i de les establertes per la LAPAD 

 

Prestacions 
Serveis socials 

autonòmics 
LAPAD 

S
er

ve
is

 

N
iv

el
l 

pr
im

ar
i 

• Equip bàsic: informació, 

orientació, prevenció, 

diagnòstic, intervenció 

individual i 

comunitària… 

• Servei d’assistència 

domiciliària: atenció 

personal, neteja de la 

llar… 

• Servei de 

teleassistència 

 

Residencials 

• Allotjament residencial 

per a urgències, 

marginació… 

Catàleg de serveis 

• Servei de prevenció de les 

situacions de dependència i de 

promoció de l’autonomia personal 

• Servei de teleassistència 

• Servei d’ajuda a domicili 

� Atenció a les necessitats de la 

llar 

� Cura personal 

• Servei de centres de dia i de nit 

� Centre de dia per a gent gran 

� Centre de dia per a menors de 

65 anys 

� Centre de dia d’atenció 

especialitzada 

� Centre de nit 
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N
iv

el
l 

es
pe

ci
al

itz
at

 

Diürns 

• Atenció precoç 

• Llars i clubs 

• Centres de dia: per a 

persones grans, 

d’atenció especialitzada 

per a persones amb 

discapacitat… 

 

Residencials 

• Habitatges tutelats, 

compartits… 

• Acolliment familiar 

• Residències: 

permanents i temporals 

P
er

iò
di

qu
es

 

• PNC invalidesa: 

complement ajuda 

tercera persona 

• LISMI: subsidi mobilitat i 

compensació despeses 

del transport 

• Complements 

autonòmics 

• Vinculada al servei 

• Per a la cura en l’entorn familiar i 

suport a cuidadors no formals 

• D’assistència personal 

P
re

st
ac

io
ns

 e
co

nò
m

iq
ue

s 

O
ca

si
on

al
s 

• Per a l’accés a serveis: 

assistència domiciliària, 

atenció especialitzada 

• Per a la supressió de 

barreres 

arquitectòniques i 

accessibilitat 

• Per a ajudes tècniques 

• Ajudes relacionades 

amb els cuidadors 

Ajudes econòmiques 

• Per facilitar l’autonomia personal 

� Ajudes tècniques i instruments 

� Accessibilitat i adaptació de la 

llar 

FONT: E. Guillén; A. Vilà, 2007 
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2.5.2.2. Reflexions i preguntes 

 

- Aquesta Llei era necessària i esperada, però ha començat amb moltes deficiències, i 

el finançament més elemental.  

- Les dificultats de coordinació entre l’equip de valoració extern als SSB i els mateixos 

equips de SSB fan més difícil la feina dels professionals de SSB, i això repercuteix 

en l’atenció al ciutadà. Com es pot garantir la coordinació entre serveis i que no es 

produeixi aquesta enorme fragmentació i separació? 

- Hi ha hagut problemes amb els impresos del PIA, s’ha canviat nou vegades i això ha 

retardat molt les valoracions. Existeix un organisme que es responsabilitzi d’establir 

criteris homogenis?  

- Com evitar el llarg temps d’espera dels ciutadans des de l’inici de la seva demanda 

fins a la seva resolució i fins a rebre les prestacions a les quals té dret? Aquests 

retards en els processos de valoració i adjudicació de la prestació com es poden 

millorar? S’ha produït una manca de previsió i provisió de serveis? 

- Els consells territorials, segons la Llei, tenen una gran responsabilitat en el 

desenvolupament de la Llei al territori, han de fer el seguiment i garantir la 

participació ciutadana, però on estan aquests consells territorials? Tenim informació 

sobre això? 

- Com introduir el tema del copagament? És un tema de decisió política?. 

- Amb l’aplicació de la Llei de dependència, detectem situacions de persones grans i 

de persones amb discapacitats que pateixen desatenció o explotació econòmica per 

part dels fills o cuidadors. Què fem si aquests no volen sortir del domicili o no volen 

denunciar els fills? Quins mecanismes i autoritat tenen els SSB per gestionar 

aquests casos? 

- Actualment, els equips de dependència es troben que les valoracions de grau vénen 

amb una valoració més mínima de la que els correspon. El coneixement i la 

informació que els professionals dels SSB tenen sobre l’usuari i la seva situació són 

bàsics i actualitzats en tot moment. Per què no es té en compte la valoració dels 

equips de SSB? 

- La LSS i la LAPAD estableixen els catàlegs de serveis i de prestacions, però 

actualment aquests serveis bàsics no es poden donar amb facilitat (per exemple, el 

servei d’ajuda a domicili o la teleassistència estan trigant molt a donar-se). Qui i com 

es pot garantir que els ciutadans que tenen dret a aquests serveis puguin accedir-hi 

sense problemes? 
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- La LAPAD estableix sancions per infraccions tipificades per aquesta Llei (títol III, art. 

42, 43, 44, 45, 46). Qui és el responsable de gestionar la comunicació de la 

infracció? Qui és el responsable de la tramitació de la sanció? Qui i com es 

comunica a l’usuari, família, treballador o centre prestador del servei la infracció i la 

sanció? Quina responsabilitat i paper tenen els professionals dels equips de SSB? 

 

 

2.5.3. La Llei de prestacions socials de caràcter econòmic i 
la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció i 
Decret llei 1/2010, de 12 de gener, de modificació de la Llei 
10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció 
 

2.5.3.1. Llei de prestacions socials de caràcter econòmic 

 

2.5.3.1.1. Principals aspectes tractats 
 

Aquesta Llei va efectuar aportacions conceptuals importants que afecten els serveis 

socials en general, especialment aquelles relacionades amb la definició de les 

necessitats, la seva valoració i la creació de l’indicador de renda de suficiència (IRS). 

 

� Objecte 

Són aportacions dineràries fetes per l’Administració de la Generalitat i els ens locals, 

que tenen la finalitat d’atendre determinades situacions de necessitat en què es troben 

les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per afrontar-les i no 

estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. 

 

� Titulars 

En poden ser titulars les persones residents legalment a Catalunya, les persones que 

es troben en situació de necessitat i les persones que necessitin l’atenció social urgent. 

 

� Definicions 

Es considera situació de necessitat qualsevol contingència que aparegui en el transcurs 

de la vida d’una persona i que li impedeixi fer front a les despeses essencials 

(manutenció, llar, transports bàsics...) imprescindibles per viure dignament i mantenir-se 

un mateix i/o mantenir les persones que integren la unitat familiar o la unitat de 

convivència. 
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Per valorar la situació de necessitat, es tenen en compte el patrimoni, els ingressos 

econòmics i les condicions socials del beneficiari. La situació familiar o convivencial 

només es té en compte en el supòsit que comporti una càrrega econòmica. 

 

La tipologia de prestacions socials de caràcter econòmic té a veure amb el tipus de 

dret. Aquestes prestacions són:  

 

- De dret subjectiu, si la persona reuneix els requisits fixats per la Llei i l’ens gestor ha 

de fer l’aportació que correspongui. El ciutadà pot exercir el dret davant els tribunals 

i realitzar accions administratives i jurisdiccionals en defensa del dret. 

- De dret de concurrència. La concessió és limitada per les disponibilitats 

pressupostàries i se sotmet a concurrència pública i a priorització de la situació de 

major necessitat. 

- D’urgència social, per atendre situacions de necessitats puntuals, urgents, bàsiques, 

de subsistència. 

 

� Indicador de renda de suficiència (IRS) 

 

L’IRS el fixa periòdicament la Llei de pressupostos de la Generalitat. Amb caràcter 

general, es considera que hi ha manca de recursos econòmics quan els ingressos 

personals són inferiors a l’indicador de renda de suficiència. Aquesta quantia 

s’incrementa un 30 % per cada membre de la unitat familiar o de la unitat de 

convivència que no té patrimoni ni ingressos.  

 

� Prestacions econòmiques 
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QUADRE 12. Prestacions socials de caràcter econòmic 

Prestacions socials de caràcter econòmic 

Prestacions Destinataris 

Per a joves extutelats 

Per al manteniment de les despeses de la llar dels 

cònjuges o familiars supervivents 

Complementària per a pensionistes de la modalitat no 

contributiva per invalidesa o jubilació 

Per acolliment de menors d’edat tutelats per la Generalitat 

Per atendre necessitats bàsiques 

De dret  

Subjectiu 

� Indicador de renda de suficiència (IRS): 569,12 €/mes o 

7.967,73 €/any (2010) 

Limitada a disponibilitats pressupostàries 
Concurrència 

Priorització situacions de major necessitat 

Urgència social 
Situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de 

subsistència 

 

Font: LPSE 
 

2.5.3.1.2. Reflexions i preguntes 

 

Reflexionem sobre l’oportunitat o no que aquestes prestacions han de ser donades des 
dels serveis socials.  
 
Parlem de la dificultat de treballar entre l’ajuda i el control.  
 
No haurien de ser tràmits fets des del Departament de Treball o de la Seguretat Social? 
Parlem d’una batalla perduda per part del sistema de SS? 
 

 

2.5.3.2. Normativa renda mínima inserció 

 

2.5.3.2.1. Principals aspectes tractats  
 

Es reflexiona amb caràcter general sobre la normativa reguladora de la renda mínima 
d’inserció de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, i de les modificacions introduïdes, a causa 
de l’actual crisi, pel Decret llei 1/2010, de 12 de gener, que rebaixa alguns dels 
requisits. 
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2.5.3.2.2. Reflexions i preguntes 
 

- El sistema de serveis socials està treballant amb aquelles persones expulsades del 

mercat de treball i té com a principal obligació treballar per la seva inserció laboral 

però, a la vegada, per tramitar un «pseudosubsidi», com és el cas de la PIRMI, que 

es condiciona al compliment d’un pla de treball, i en molts casos queda supeditada a 

la subjectivitat del professional, cosa que distorsiona el treball social i els objectius 

dels serveis socials.  

- Els plans locals d’inclusió laboral entren i distorsionen els objectius de serveis 

socials. És lògic? A què respon aquest intrusisme? No seria més lògic que la 

inserció laboral fos realitzada des dels departaments d’ocupació i que la RMI 

esdevingués un subsidi tramitat des de les oficines de Treball? 

- Darrerament i amb motiu de la crisi, des del servei de primera acollida es tramiten 

RMI no socials. El control del pla de treball recau en el Departament PIRMI 

(desconeixem el seguiment que es fa). D’altra banda, els expedients que arriben 

amb major complexitat social al sector, quan es planteja RMI, passen per 

l’acceptació d’un pla de treball amb un seguiment que hauria de ser exhaustiu des 

de l’equip territorial. Entenem que s’està produint un greuge comparatiu. El fet que 

no s’estigui enviant les persones amb PIRMI no socials a fer mesures fa que potser 

provoquem l’efecte invers i acabem creant una dependència sobre aquest subsidi en 

aquelles persones que inicialment tenien menys problemàtiques socials? 

- Els esquemes de RMI formen part de l’«última xarxa de seguretat» (safety net), en 

tant que un conjunt de drets econòmics, polítics i socials que preveuen un mínim de 

recursos i mitjans per a la subsistència i inserció als ciutadans que no en poden 

generar per si mateixos (Moreno, 2002: 29). A Espanya les RMI tenen un paper 

residual i subsidiari respecte d’altres esquemes de protecció de la Seguretat Social. 

A més a més, recullen les conseqüències dels retalls, els canvis i insuficiències dels 

altres sistemes de benestar, no només respecte als ingressos, si no també a allò 

que es refereix a l’habitatge, l’educació i la salut. 

- Aquest model aprofundeix sobre els drets dels ciutadans i es caracteritza per la 

consolidació de la diferència entre pobres merescuts d’assistència sense 

contrapartides o amb contraprestacions laborals. I es produeix un canvi: de les 

polítiques «contributives-passives», a les polítiques «assistencials-actives».  

- Existeix el debat del model RMI; realment, què representa? És una prestació dintre 

dels SSB que té per objectiu la integració en els plans de treball en els SS, com un 

intent de compromís del ciutadà i usuari a comprometre’s activament en el seu 
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procés de millora, autonomia i inserció social? O s’ha convertit en una prestació 

subsidiària de subsistència i el que representa és un control camuflat?  

 

2.5.4. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 

protecció de dades de caràcter personal, i Llei 5/2002, de 19 

d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades 

 

2.5.4.1. Principals aspectes tractats  

 

Per preparar aquesta temàtica es va realitzar una sessió de treball a l’Agència Catalana 

de Protecció de Dades, on es van exposar les línies generals de la normativa actual. Es 

va constatar que els preceptes de les normes sobre protecció de dades tenen un 

caràcter genèric que caldria adequar a les problemàtiques i dubtes que sorgeixen des 

dels serveis socials. 

 

 

2.5.4.2. Reflexions i preguntes  

 

- La normativa de protecció de dades és general, marca unes normes generals i és 

transversal a totes les matèries. S’ha de conèixer la particularitat de cada àmbit 

concret i analitzar la normativa de cada àmbit, i les característiques de la nostra 

feina per adequar-la. Segons l’Agència de Protecció de Dades s’hauria d’establir 

una comissió que treballés els aspectes de serveis socials respecte a la 

comunicació i tractament de dades, la confidencialitat, la protecció, el consentiment, 

etc. S’ha creat aquesta comissió? On s’ha arribat en aquests aspectes? 

- On se situen el principi de confidencialitat, les mesures de seguretat, el deure al 

secret, el dret a la informació i el consentiment exprés? Qui els garanteix dintre del 

sistema de serveis socials? El sistema de serveis socials, quant a la Llei de 

protecció de dades, es troba en una il·legalitat permanent? 

- Segons la LDPD, la informació que donem o rebem per telèfon és una cessió de 

dades; qualsevol manera de rebel·lar dades d’una persona a una altra diferent de la 

persona sobre la qual informem ho és. Què hauríem de saber sobre la cessió de 

dades? 
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- Què diu la normativa sobre la creació de fitxers i expedients? 

- El sistema d’arxiu, armaris... no permet mantenir la confidencialitat dels expedients. 

No existeix tampoc un responsable de l’arxiu clarament identificat. Cal tenir en 

compte que en els espais de treball passen altres professionals com ara els de 

neteja, manteniment, personal de centres cívics, etc. Qui i com es garanteix la 

normativa ? 

- Quines dades haurien de contenir els expedients i quines no? Quines són les dades 

susceptibles de protecció de dades per part dels SSB? El ciutadà és propietari del 

seu expedient en exclusiva?  

- Per part del ciutadà hi ha el dret de no dir dades especialment sensibles com la 

religió, les creences, la vida sexual, etc. Quines són aquestes dades exactament i 

com avancem si l’usuari es nega a donar-les? 

- Davant del dret per part de l’usuari de tenir accés al seu expedient, caldria articular 

de quina manera se separa la informació accessible de la no accessible, sense la 

necessitat de crear un nou expedient paral·lel. I davant d’aquesta situació, caldria 

tenir indicacions clares de com actuar des de Serveis Socials. 

- La Llei estableix que hi hauria d’haver tot un sistema de seguretat de dades, de 

fitxers i de tractaments automatitzats. On està recollit aquest sistema en els serveis 

socials? Qui se n’hauria de fer responsable? 

- Davant de reunions de coordinació fora de l’espai de treball o altres necessitats, es 

poden desplaçar els expedients a fora de l’espai de treball de SSB? Com ens obliga 

la Llei a tractar aquest tema? Es poden treure els expedients del despatx? 

- Quines dades hem de facilitar com a professionals, en cas que haguem de fer un 

informe, prestar declaració...? Tenim algun número d’identificació com a tècnics de 

l’Ajuntament? 

- Quan treballem amb adolescents, com hem de conjugar el dret a la confidencialitat 

del menor i el dret dels pares a estar informats? 

- En la gestió de les dades dels menors i consentiment dels pares, què passa quan 

els pares estan separats? Els majors de 14 anys poden consentir el tractament de 

les seves dades; en quins termes? 

- Com a Serveis Socials, en quins casos podríem estar exempts del consentiment 

quan treballem amb persones que no volen la nostra intervenció? 

- El no coneixement de la Llei no t’eximeix del seu compliment. L’Administració hauria 

de ser responsable de garantir les mesures necessàries per al compliment de les 

lleis, per a la gestió dels serveis i el compliment de les obligacions (article 39 de la 

Llei de serveis socials.) 
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- No existeix un criteri homogeni en la petició de consentiment per escrit. Hi ha SSB i 

territoris que ho fan i altres que no. De què depèn?  

- El document que en algun cas es fa signar en relació amb la protecció de dades ens 

cobriria de cara a l’usuari per demanar informació seva a altres serveis? Per a la 

resta de serveis, aquest document és vàlid i accedirien a facilitar-nos informació si 

l’adjuntem? 

- Quan hem d’emetre informes, quin ha de ser el seu contingut? A qui li podem 

demanar informes i sobre què? Quina autoritat tenim a Serveis Socials per donar 

informes i dades? 

- Els SSB estan sempre obligats a fer informes a moltes institucions, però quan des 

de SSB es demanen informes a altres institucions emparant-se en la Llei de SS (que 

dóna autoritat per fer-ho), les institucions diuen que no, emparant-se en la LDPD. Hi 

ha una llei que prevalgui sobre l’altra? Hi ha algun mecanisme perquè els SSB 

realment tinguin autoritat en aquest aspecte? 

- Respecte a la petició d’informes, en relació amb un menor/persona/família, a altres 

serveis: hem de tenir autorització de la persona per fer-ho, ja que si no el servei a 

qui demanem l’informe no ens el facilitarà. Aquesta petició ha de ser per escrit? Què 

passa si la persona no signa l’autorització: en el cas dels menors, prevaldria la Llei 

de protecció del menor? I en cas de ser un adult ? 

- Quan un centre de salut o una escola no vol fer informes o els que fa no reflecteixen 

dades significatives sobre presumptes situacions de negligència, què podem fer? 

Estan obligats a donar-nos els informes, per exemple, per enviar-los a l’EAIA? 

Sovint, altres serveis com les escoles o centres de salut pensen que ja han complert 

amb la seva responsabilitat comunicant una informació de paraula en el marc d’una 

reunió.  

- Si la confidencialitat és la no divulgació d’aspectes o problemes que afecten l’esfera 

de la intimitat personal, com cal tractar la informació requerida en una coordinació? 

Hi hauria d’haver un reglament de règim intern que regulés la manera de coordinar-

se en aquest sentit? 

- Quan són altres serveis els que ens demanen informació sobre un 

menor/persona/família, podem «negar-nos» a donar-la per telèfon, sigui qui sigui el 

demandant (Mossos...)? Podem sol·licitar que ens facin una petició per escrit? La 

resposta a aquesta petició pot ser telefònica? 

- Quan al servei ens arriba, per exemple, una mare fent demandes per al seu fill, hem 

de demanar alguna autorització que indiqui que el pare del menor està assabentat 

que s’estan treballant aspectes a Serveis Socials respecte del seu fill? El tractament 
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que hem de donar és el mateix, tant si els pares estan junts o separats? En 

ocasions, hi ha dones que ens diuen que s’han separat, però que no han regulat els 

aspectes relacionats amb els nens, bé perquè se’n despreocupen, bé perquè al país 

d’origen no es fa, bé perquè no saben on està l’exparella... Quin tipus de 

documentació «acreditativa» hem de sol·licitar, tant per verificar la separació com 

pel tema del treball amb els nens? 

- Podem parlar amb un menor sense autorització expressa dels tutors quan es cregui 

convenient per al pla de treball? És el mateix parlar a Serveis Socials o en un altre 

espai, que a l’escola (durant l’horari escolar)? Hi ha algun tipus d’autorització a 

l’escola que ens pugui avalar? 

- El coneixement per part del professional dels diferents tipus de dades d’un 

expedient i el seu tractament (dades sensibles...): a qui se li podrien facilitar i en 

quines circumstàncies?. En moltes ocasions les demanen els EAP, el consell 

comarcal, una entitat per demanar traductor, etc. 

- No hi ha informació de quines dades es poden facilitar via correu electrònic o 

telefònicament. Quina informació es pot donar i quina no? Sovint ens demanen 

informació els tècnics de DGAIA (per exemple, el telèfon del menor) o de jutjats o 

altres ajuntaments via telefònica. Hem de respondre-hi i per la mateixa via? 

- Quan el jutjat o DGAIA ens demana que en un termini determinat informem de la 

situació d’un menor i del seu entorn familiar o la seva família, sobre quins membres 

hem d’informar? Si no coneixem el cas, hem d’iniciar seguiment només amb 

l’objectiu d’informar-los a ells? 

- No està establerta cap tipus de codificació per mantenir la confidencialitat del 

professional durant les compareixences a judici, en relació amb la signatura 

d’informes. Quan ens cita un jutge, podem demanar comparèixer a porta tancada? 

Podem evitar trobar-nos l’usuari en aquest moment? 

- La temporalitat del personal administratiu i la manca d’especialització i coneixement 

envers l’àmbit de serveis socials i la confidencialitat poden vulnerar la protecció de la 

informació?  

- Informàticament, els nivells d’accés a les funcions de cada professional que intervé 

no estan prou definits. També cal revisar les dades penjades a la xarxa i revisar qui 

hi té accés. 

- A l’hora d’aplicar els terminis reglamentaris envers la destrucció de dades un cop 

tancat l’expedient, qui s’ha d’encarregar de realitzar aquesta destrucció, tant dels 

arxius físics com dels informàtics? 
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- Hem de donar els nostres noms i cognoms als usuaris, per exemple, quan tramitem 

una PIRMI telemàticament, enviament de citacions, etc.? Caldria trobar un sistema 

de codificació que podria ser el número de professional o bé el número de col·legiat 

o col·legiada.  

- Hem de signar els informes que s’envien a DGAIA, Fiscalia, EAIA, quan aquests 

sovint van a parar a mans directes dels usuaris o dels seus advocats? 

- Dilemes davant de l’obligació ètica de compartir amb l’usuari el contingut d’un 

informe, quan aquest informe és desfavorable a la demanda que planteja la persona 

o no respon a les seves expectatives. 

- Hem de mantenir la confidencialitat amb el subjecte? Hem de comunicar la comissió 

d’algun delicte? 

 

 

2.5.5. Llei dels drets i les oportunitats de la infància i 

l’adolescència (projecte en tràmit parlamentari) 

 

2.5.5.1. Principals aspectes tractats 

 

Tot i tractar-se d’un projecte, es troba en fase avançada i caldria preparar-se, ja que 

són múltiples les conseqüències per als serveis socials i, per tant, exigirà nous mitjans i 

recursos per tal de poder-la executar.  

 

En el capítol III (benestar material i personal), es regula el dret a un nivell bàsic de 

benestar, l’atenció a infants i adolescents que troben limitacions o barreres per al 

desenvolupament o la participació i suport a la integració social de les persones infants i 

adolescents immigrants.  

 

El títol III està dedicat a la prevenció general, a la prevenció del risc social i de la 

desprotecció, i es reconeixen les competències de les intervencions socials preventives. 

El títol IV tracta la protecció pública davant dels maltractaments a infants i adolescents. 

El títol V tracta de la protecció a la infància i l’adolescència en situació de risc o 

desemparament. En totes aquetes qüestions hi ha la implicació dels serveis socials. 
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Tanmateix, l’article 101 està directament dirigit a regular la intervenció dels serveis 

socials. Els tres primers apartats tracten les actuacions dels SSB i els assignen 

funcions de valoració de les situacions de risc i de promoció de mesures d’atenció 

social i educativa, per tal de disminuir o eliminar la situació de risc, mitjançant la 

col·laboració dels pares, tutors o guardadors, i només quan es tracti d’un risc greu i la 

seva intervenció no aconsegueixi disminuir-la o controlar-la, pot elevar l’informe i la 

valoració als serveis socials especialitzats en infància i adolescència (vegeu quadre 13). 
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QUADRE 13. Llei dels drets i les oportunitats de la infància i  l’adolescència 

(projecte). Intervenció dels SSB  

Llei dels drets i les oportunitats de la infància i  l’adolescència (projecte) 

Intervenció dels serveis socials (art. 101) 

Han de valorar l’existència d’una situació de risc i promoure, si 

escau, les mesures d’atenció social i educativa que permetin 

disminuir o eliminar la situació de risc mitjançant la col·laboració 

dels pares, tutors o guardadors.  

 

Serveis socials 

bàsics 

Si el risc és greu i amb la intervenció dels serveis socials bàsics 

no s’aconsegueix disminuir o controlar la situació de risc, han 

d’elevar l’informe amb la valoració de la situació de risc que 

persisteix en la persona infant o adolescent, el resultat de la seva 

intervenció i la proposta de mesures que estimin oportunes als 

serveis socials especialitzats en infància i adolescència. 

Serveis socials 

especialitzats 

d’atenció a la 

infància i 

l’adolescència 

Veient l’informe i les mesures d’atenció proposades, han de 

completar l’estudi i han d’elaborar un compromís socioeducatiu 

adreçat als progenitors o als titulars de la tutela i orientat a la 

superació del risc que envolta la persona infant o adolescent, en 

el qual s’ha de contenir la descripció i l’acreditació de la situació 

de risc, la seva avaluació i la concreció de les mesures que 

s’aplicaran des dels serveis socials bàsics o des d’altres serveis 

especialitzats per a la superació de la situació perjudicial. 

Abans de signar el compromís socioeducatiu amb els progenitors 

o, si escau, amb els titulars de la tutela o de la guarda, caldrà 

haver escoltat la persona adolescent, en tot cas, i la persona 

infant, si té prou coneixement. 

Compromís 

socioeducatiu 

Si no s’obté la col·laboració dels progenitors, dels titulars de la tutela o 

de la guarda, o es neguen a participar en l’execució de les mesures 

acordades i això comporta un perill per al desenvolupament o benestar 

personal de l’infant o adolescent; o si en el transcurs de la intervenció 

es dóna qualsevol altra situació de desemparament, els serveis 

especialitzats d’atenció a la infància i l’adolescència elaboraran i 

elevaran l’informe proposta al departament competent de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la incoació del 

procediment de desemparament corresponent. 

FONT: Projecte de llei dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència 
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2.5.5.2. Reflexions i preguntes 

 

- El projecte de llei ordena un seguit de competències distribuint-les entre diferents 

administracions (Generalitat i Administració Local) sense acabar d’aclarir com es 

desenvoluparan. Caldria garantir la definició i clarificació, a més de les competències 

de cadascuna de les administracions implicades i els recursos que s’hi destinaran, 

amb mesures com ara la definició d’un catàleg de serveis, amb la conseqüent 

territorialització.  

- La nova Llei d’infància, en tràmit de debat parlamentari, estableix que els serveis 

socials bàsics han de valorar l’existència d’una situació de risc i promoure les 

mesures d’atenció social i educativa que permetin disminuir i eliminar la situació de 

risc. També diu que, si aquesta intervenció no aconsegueix disminuir o controlar la 

situació de risc, s’ha d’elevar un informe amb la valoració de la situació de risc i la 

proposta de mesures oportunes als serveis socials especialitzats. Què vol dir 

«proposar mesures»? De quina mena de mesures estan parlant? Els serveis socials 

bàsics que es troben en primera línia d’intervenció i propers als ciutadans poden 

realitzar propostes de mesures sense comprometre la seva relació amb la família per 

a una posterior continuïtat de la intervenció? Actualment, els SSB, amb la seva 

polivalència i amb l’augment de funcions i demandes, poden assumir aquesta funció. 

Com es formarà els i les professionals per fer-ho? Com s’organitzaran els territoris? 

- Quins seran els criteris, indicadors, que permetin decidir en quin moment aquella 

situació de risc és susceptible de ser traspassada als serveis socials especialitzats, 

per tal que aquests acceptin el traspàs? Quan es passa de la situació de risc social 

(SSB) a alt risc social (EAIA)? Sota quins criteris i/o indicadors?  

- La Llei també diu que els serveis socials bàsics hauran de realitzar el seguiment de 

les mesures de «contenció al nucli». Això, fins ara, ho feia l’EAIA. Què pot significar 

això en els equips de SSB? Estan preparats els SSB per aquesta feina?  

- Es pot pensar en uns SSB que, encara que siguin polivalents, permetin fer subequips 

més especialitzats que es facin càrrec d’aquests casos d’infància? 

- Estan informats els SSB d’aquesta nova Llei i de la seva repercussió real en el treball 

social? 

- Està prevista la formació especialitzada en infància en risc? 
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2.5.6. Consideracions finals 

 

Finalment, es recullen i s’enumeren les principals qüestions i propostes sorgides en el 

grup de treball a l’entorn dels aspectes legals. 

 

 

• Els serveis socials 

o Legislació: tenir en compte la LSS, LAPAD i altres lleis que incideixen. 

o Àmbit dels serveis socials: qüestionament de si les prestacions econòmiques de 

subsistència en formen part i la PIRMI. 

o Estructuració: nivell primari (debat sobre el contingut, funcions, mitjans, 

professionals que l’integren) i especialitzat. 

o Cartera de serveis: burocràtica, molt compartimentada i rígida. 

o Titulars: inclusió de totes les persones, unificar els criteris. 

 

• Els principis d’igualtat i d’universalitat en els s erveis socials 

o El grau de respecte al dret d’igualtat personal i territorial. 

o Sobre la possibilitat d’accés universal i real als serveis. 

 

• Els drets i deures en l’àmbit dels serveis socials 

o La interrelació de drets i deures d’usuaris i destinataris, professionals, proveïdors 

de serveis i administracions públiques. 

o Els drets i deures dels professionals en l’àmbit dels serveis socials: 

� Disposició de mitjans necessaris per part de les administracions 

� En relació amb les funcions dels professionals: abast de la seva responsabilitat 

� En l’elaboració del PIA 

� El seguiment de casos  

� Participació en la planificació i avaluació 

o L’incompliment dels deures: 

� Des usuaris i destinataris (problemàtica règim sancionador) 

� Dels professionals 

o Els professionals de referència. 

 

• Les responsabilitats públiques 

o Distribució competencial ambigua. 
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o En relació amb els professionals: 

� Disposar dels mitjans necessaris 

� Protecció i defensa dels professionals (davant d’amenaces, agressions, 

persones conflictives, etc.) 

o En relació amb els drets dels usuaris de serveis i la garantia de la qualitat dels 

serveis: 

� Establiment de criteris i ràtios de qualitat, i disposar dels mitjans necessaris 

� Inspecció i regim sancionador 

o Fer possible la transversalitat de les actuacions. 

 

• La garantia jurídica dels drets i deures en l’àmbit  dels serveis socials 

o Actuacions davant d’incompliments eventuals per part de les administracions 

responsables. 

 

• El finançament com a garantia del dret a uns servei s socials universals i de 

qualitat 

o Es considera insuficient per garantir els drets i el ple desplegament de la llei. 

 

• La intervenció professional: aspectes deontològics,  ètics i legals 

o Detecció de maltractaments, desatenció, explotació. 

o Detecció i comunicació de delictes. 

o La problemàtica de les intervencions en persones incapacitades i menors. 

o Les intervencions professionals i les relacions amb els polítics. 

 

• La normativa de protecció de dades i els profession als 

o Contingut dels expedients. 

o Intercanvi d’informació entre els serveis públics. 

o Formalitats a tenir en compte. 

o Sol·licitud d’informació pels jutges. 

o Mitjans d’intercanvi d’informació (telefònica, Internet, etc.). 

o Seguretat dels expedients i arxius. 

o Les dades dels menors i el consentiment dels pares. 

o Accés dels usuaris i representants als expedients. 

o Identificació dels professionals en els informes. 

o Espais de treball adequats. 
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• El model de serveis socials 

o Burocratitzat (expenedor de serveis). 

o No es pot oblidar la intervenció psicoeducativosocial. 

o Caldria potenciar l’objectiu del treball social, proactivar i acompanyar els 

processos de canvi. 

o És necessari el treball interdisciplinari, el treball en xarxa, el treball grupal-

comunitari. 

o És difícil treballar des de la transversalitat i la prevenció. 

o Excessivament influït pel model sanitari. 

o El sistema i la xarxa: no es regulen maneres operatives de coordinació, 

coherència dels diferents plans locals, etc. 

 

• Els polítics i els professionals en els serveis soc ials 

o Problemàtica de la protecció de les dades. 

o La instrumentalització dels serveis socials. 

 

 

2.5.7. Propostes generals 

 

En els debats s’originen, també, propostes. Tot seguit, se n’assenyalen algunes de 

caràcter més general. 

  

• Debatre sobre el contingut, les funcions, competències i estructuració del nivell 

primari, per tal que pugui respondre a les funcions encomanades. 

• Necessitat d’ajustar la normativa general de protecció de dades a les peculiaritats 

dels serveis socials. Elaboració d’un document amb la participació dels col·legis 

professionals. 

• Atesa la dinàmica de la normativa i els continus canvis socials, cal establir, amb la 

participació dels col·legis professionals, un pla anual de formació continuada dels 

professionals sobre: 

o Aspectes legals relacionats amb les funcions encomanades (serveis socials, 

drets i llibertats de les persones, família i infància, violència de gènere, drets i 

responsabilitats dels professionals, etc.). 

o Qüestions pràctiques relacionades amb aspectes deontològics i ètics de la 

intervenció. 
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o Qüestions pràctiques sobre protecció de dades. 

 

• Redacció d’un document on quedin reflectides totes les aportacions de les Jornades 

i, en concret, les que estiguin relacionades amb les lleis, i traslladar-les a tots els 

grups parlamentaris, als departaments corresponents del Govern de la Generalitat i 

de l’Administració Local i al poder judicial. 

• Impulsar en els col·legis professionals la creació d’una comissió plural, tècnica i 

independent, integrada per professionals i tècnics de les diferents disciplines 

(psicologia, treball social, educació, dret, economia, etc.) de reconegut prestigi, que 

faci el seguiment dels acords i de l’evolució de la normativa, la formació continuada 

dels professionals i reculli i potenciï les bones pràctiques en la intervenció en l’àmbit 

dels serveis socials.  

 

Consideracions a l’entorn de les qüestions planteja des 

 

 

Antoni Vilà , doctor en dret, professor de la Universitat de Girona, expert en polítiques 

socials 

 

En el transcurs de l’elaboració de la ponència referent al marc legal, els professionals i 

tècnics aportaren molta informació sobre la realitat i les qüestions que els preocupaven, 

que permeté al grup reflexionar sobre els canvis legislatius experimentats en els darrers 

temps en l’àmbit dels serveis socials. Tot seguit, s’assenyalen i comenten alguns 

d’aquests aspectes. 

  

1. Complexitat legislativa . La legislació de serveis socials no està formada només per 

la Llei de serveis socials, tot i que en constitueix l’eix, sinó que la conformen altres 

normes estatals  (la més important és la Llei de promoció de l’autonomia personal i 

atenció a les persones en situació de dependència —LAPAD—, que regula bàsicament 

el dret a determinats serveis i prestacions de serveis socials per a persones 

dependents, però també l’afecten la Llei sobre drets i llibertats dels estrangers a 

Espanya i la seva integració social, la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter 

personal o la Llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere) i 

autonòmiques  (l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei de prestacions socials de 

caràcter econòmic, la Llei de la renda mínima d’inserció, la Llei del dret de les dones a 
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eradicar la violència masclista o la Llei dels drets i les oportunitats de la infància i 

l’adolescència).  

Cadascuna de les lleis esmentades crea programes, plans, prestacions i serveis, amb 

plantejaments, finançament i estructures diversos, els quals, un cop s’apliquen al 

territori, resulten difícils de coordinar, de donar-los coherència i gestionar-los en el 

sistema de serveis socials. Per això, sembla que ens troben davant d’un excés normatiu 

que obliga a reflexionar sobre la necessitat de simplificar, coordinar i donar coherència 

a aquest conjunt complex de normes i actuacions. 

2. Reconeixements de drets i la seva garantia . A partir d’aquest segle, especialment 

des de 2006, les noves lleis incorporen canvis importants centrats en el dret d’accés  

als serveis i prestacions (drets subjectius garantits i exigibles), i es concreten i 

estructuren els drets i deures dels destinataris i usuaris dels serveis socials, dels 

professionals , dels proveïdors  i de les administracions públiques . Tots aquests 

drets, com tots els drets socials, tenen uns costos que s’han de sufragar per poder fer-

los efectius i, per tant, cal disposar dels recursos tècnics, materials i econòmics 

necessaris.  

S’ha de ressaltar que la polèmica sobre les responsabilitats familiars (dret d’aliments) 

s’ha resolt en les noves lleis eximint-les de les seves obligacions pecuniàries.  

S’observa un avenç molt important en el reconeixement i la regulació dels drets i deures 

de les persones i entitats implicades; s’haurà de controlar el seu compliment i, si escau, 

exigir els mitjans necessaris per fer-los efectius.  

3. El model sanitari . Les noves lleis mantenen, i àdhuc incrementen en alguns casos, 

els esquemes bàsics del model sanitari; pensem en la cartera de serveis, l’acreditació i 

concertació de places de la xarxa o en els dos nivells de l’estructura funcional, tots 

aquests de clara inspiració sanitària.  

Convindria debatre sobre la conveniència de persistir en l’aplicació del model sanitari en 

els serveis socials o si no seria més oportú el disseny d’un model propi, com han fet 

alguns països.  

4. El primer nivell . Es manté l’estructura en dos nivells i, concretament, el primer 

queda pràcticament igual; només en varia la denominació: atenció primària  per 

bàsics . En canvi, altres lleis autonòmiques, sense trencar del tot aquest esquema, 

introdueixen modificacions significatives. Per exemple, Galícia i les Balears estableixen 

dues modalitats de serveis socials comunitaris: els bàsics (oberts i polivalents) i els 

específics per desenvolupar programes i gestionar centres orientats a col·lectius amb 

problemàtiques identificades i singulars; la llei del País Basc separa la primària i la 

secundària prenent com a criteri de referència la intensitat de l’atenció, o la llei de La 
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Rioja, en la qual el primer nivell està constituït pels serveis socials comunitaris, amb 

dues modalitats d’atenció: la primària (primer contacte dels usuaris amb el sistema) i la 

secundària (quan es requereix una valoració tècnica i una intervenció més específica).  

Caldria debatre sobre la idoneïtat d’aquesta divisió en dos nivells i, si escau, sobre quin 

hauria de ser el concepte i contingut del nivell més proper. 

5. La cartera de serveis socials . Aquest instrument, que va adoptar en primer lloc la 

LAPAD i després totes les lleis autonòmiques, presenta en algunes de les normes de 

desenvolupament, concretament la catalana, una gran compartimentació , rigidesa  i 

burocratització , que xoca de ple amb els principis rectors d’autonomia  dels usuaris i 

de personalització  i individualització  de l’atenció.  

S’haurien de revisar els plantejaments de la cartera per tal de fer-la compatible amb els 

principis i drets dels usuaris i, des del punt de vista formal, hauria de ser més senzilla, 

àgil, flexible i ajustable a les necessitats i desitjos dels usuaris, i més apta a la 

intervenció professional. 

6. Responsabilitats públiques . Les administracions públiques competents i, per tant, 

responsables del sistema públic de serveis socials (Administració de la Generalitat i 

administracions locals) han de disposar els mitjans tècnics , econòmics i organitzatius  

necessaris per poder fer efectius els serveis i les prestacions econòmiques i tècniques 

reconeguts a la cartera —especialment les de dret subjectiu—, i garantir els nivells de 

qualitat  (aquesta és una altra de les novetats de les lleis) que s’estableixin. Així mateix, 

han de garantir les condicions específiques reconegudes per la llei als professionals , 

per tal que puguin complir adequadament les tasques encomanades (seguiment dels 

casos, professional de referència, participar en la planificació i avaluació, etc.).  

S’hauria de fer un seguiment des de les entitats de serveis socials, els col·legis 

professionals i el Síndic de Greuges sobre el compliment de la Llei i denunciar si es 

produís algun incompliment. 

7. Crisi econòmica . Aquetes lleis, que es van aprovar en moments de bonança 

econòmica, s’han d’aplicar en un context de greu crisi, i aquest canvi d’escenari genera 

incerteses en la seva aplicació i sostenibilitat.  

S’haurien de mantenir i consolidar els drets assolits en aquestes lleis, especialment en 

aquests moments de crisi, ja que contribuirien a la cohesió social i a la cobertura de 

necessitats de la població i, al mateix temps, podrien generar ocupació. 

 

 

Pepe Adelantado , doctor en sociologia i professor de sociologia a la Universitat 

Autònoma de Barcelona 
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Les polítiques socials han crescut per les mancances i el fracàs d’altres lleis i d’altres 

àmbits com el del treball, l’habitatge, l’educació, etc. Actualment, ha canviat la tipologia 

del col·lectiu al qual atenem: se li està sumant la classe mitjana. Es qüestiona que el 

criteri d’universalitat sigui per a tothom, ja què els nouvinguts sense documentació, per 

exemple, solament poden accedir a l’atenció bàsica; no a l’especialitzada. 

 

La LAPAD considera el principi d’individualització i el dret com a persona, però no té en 

compte els recursos de les famílies. Les noves lleis introdueixen un sistema de 

copagament, que és qüestionat perquè representa la translació d’una responsabilitat 

pública a la ciutadania.  

 

Aquesta segona generació de lleis ha produït:  

— Una subjectivació dels drets: el dret subjectiu al primer nivell d’atenció.  

— Individualització dels drets: els individus tenim drets com a persones. 

— Una expansió i posada en marxa dels drets dels ciutadans, però al mateix temps 

un augment de les contrapartides, les condicions, etc. És una transició cap a una 

major responsabilitat de les persones (individualitzem però, alhora, perdem el 

context).  

 

Respecte al finançament, s’ha produït una trencament en el ritme de finançament. Ens 

trobem en una situació de crisi fiscal amb un deute important. Hem de canviar els 

models de finançament, deixar de dependre tant de l’Administració Pública. Els 

recursos han de sortir dels impostos. Adelantado recomana recuperar la comunitat que 

havíem deixat abandonada. 

La fórmula del copagament es considera que no és la més adient, ja que distorsiona de 

manera administrativa i genera o potencia l’individualisme de l’usuari. 

 

Dra. Isabel Vidal , professora de la Universitat de Barcelona, presidenta del 

Centre d’Investigació d’Economia i Societat (CIES) 

 

Si parlem d’insuficiència financera en els SS, hem de ser molt realistes, ja que la 

situació de crisi encara no ha finalitzat, i realment es tracta d’una crisi fiscal (del Fisc). 

Això vol dir que no hi ha diners ni recursos, i els països, sobretot Espanya, estan 

endeutats. Europa ha avalat els deutes i ha posat condicions (plans d’estabilitat) en un 

mercat de treball on aquestes condicions han influït en l’estat del benestar social. Si es 
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continua amb aquestes taxes tan elevades d’atur, és impossible aconseguir una 

estabilitat econòmica que ajudi l’estat del benestar social, i no hi haurà els recursos 

suficients per al finançament dels SS. Afirma que, per millorar, la taxa d’atur hauria de 

baixar del 10 %. 

 

 

Xavier Pereda , president de la Secció 14a de l’Audiència Provincial de 

Barcelona, director de l’Observatori d’Ètica Aplicada a la Intervenció Social  

 

Parla dels aspectes deontològics, ètics i legals. Considera l’ètica una qüestió 

imprescindible en SS, ja que pot existir una garantia jurídica dels drets i deures en 

aquest àmbit. Tot i així, els que intervenen en els processos són persones amb uns 

valors i una ètica personal i professional.  

 

Qüestiona el tema dels col·legis professionals i els seus codis deontològics, que en 

molts casos solament són un element controlador i corporativista que s’allunya dels 

aspectes ètics. Parla de la figura dels comitès ètics. Existeix un Comitè d’Ètica en 

Intervencions Socials de Catalunya. L’ètica ens pot ajudar a reconstruir el sistema. Hem 

de tenir mecanismes per fer complir els drets i deures que recullen les lleis, i cal 

treballar en el posicionament dels professionals davant dels casos de detecció i 

comunicació dels maltractaments, delictes, incapacitacions... 

 

Pel que fa al tractament de dades dels usuaris, Pereda defensa que és un deure de 

l’Administració Pública vetllar per la intimitat en el tractament de les dades dels 

mateixos. El tractament i la recollida de dades han de ser realitzats sobre la base del 

principi de qualitat. 

 

 

Jordi Bacaria , advocat de IURISTEL 

 

La normativa de protecció de dades està molt clara, però encara s’ha d’especificar pel 

que fa a l’àmbit de SS. La informació donada per telèfon també és un intercanvi 

d’informació. Els SS són un servei públic i la Llei estableix l’intercanvi d’informació entre 

serveis públics. Cal buscar lleis que emparin aquest intercanvi d’informació. Tot i així, 

sempre hem de demanar autorització al ciutadà. La Llei de protecció de dades té 
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present les diferents lleis, juntament amb la d’immigració, la d’infància, de violència de 

gènere, etc. 

 

 

Toni Fernàndez , vicepresidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector, 

responsable de temes de dependència; gerent APPS 

 

El Tercer Sector és molt important en l’estat de benestar social. Hi ha una gran quantitat 

d’entitats implicades que uneixen esforços i treballen en diferents sentits dins l’àmbit de 

l’atenció a les persones. Aquesta feina sovint no és reconeguda, i la crisi ha tingut 

també gran repercussió en aquest sentit. Toni Fernàndez parla, així mateix, de la 

necessitat de coordinació i treball conjunt entre les institucions i els SS. 
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2.6. EIX 2. MODELS ORGANITZATIUS 

 

Participants en el grup de discussió: Rosa Alegre , Bet Bàrbara , Mercedes Delgado 

(redactora), Laura Domínguez , Begoña Escribano (redactora), Marta Fité , Isabel 

Marcos , Eva Martínez , Carmina Puig , Carme Rocosa , Juanma Rivera (redactor), 

Pilar Roca , Clara Santamaria , Laia Santaugini , Ester Sarquella .  

 

Introducció  

 

Vers la nova realitat social que envolta les diferents administracions públiques, 

institucions privades (amb o sense afany de lucre), professionals que treballen dins les 

mateixes i vers el fet que tots tres agents estan implicats en processos d’atenció a 

persones, no podem obviar que aquests condicionen metodologies d’organització:  

 

— L’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.  

— L’entrada en vigor, el desembre de 2006, de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 

de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència, també anomenada Llei de dependència o LAPAD.  

— El conjunt de normativa aplicable en serveis socials configura un suprasistema 

que, poc o molt, determina la metodologia de treball que configura el 

funcionament de les organitzacions. En aquest sentit, des d’aquest eix no 

aprofundirem en aquest punt, però sí que oferirem un espai de reflexió i de debat 

entorn les metodologies organitzatives subjectes a criteris polítics, legislatius, 

tècnics, etc.  

 

A data d’avui, estem davant d’una realitat encara desconeguda i difícil d’abordar des de 

les diferents perspectives i vessants: demogràfica, legislativa, ocupacional, etc. És difícil 

poder obtenir un enfocament holístic amb informació clara sobre el marc i la 

metodologia que s’ha de desenvolupar en l’actual sistema de serveis socials. El fet té 

arrels en l’esforç d’engegar un quart pilar del sistema de benestar en la nostra societat i, 

en especial, en la societat catalana. Això ha generat la necessitat d’haver de ser tractat 

en aquestes Jornades.  

 

Per abordar aquests temes, s’han planificat diferents sessions de treball amb 

professionals d’intervenció directa, gestors i experts de l’àmbit acadèmic que, amb la 
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utilització de bibliografia vinculada a les temàtiques i una intensa dinàmica de treball 

grupal, han permès l’elaboració d’aquest document, que vol ser una eina que promogui 

i estimuli la discussió en el marc d’aquestes Jornades.  

 

 

2.6.1. Externalització   

 

L’externalització, avui dia, és un fet. És una conclusió que, d’entrada, hem pogut 

constatar i extreure de les reunions, però que no només hem d’esmentar, sinó que hem 

d’analitzar i reflexionar-hi.  

 

Una premissa que pot arribar a justificar que s’externalitzin els serveis és que 

l’Administració no pot assolir tot allò que se li d emana . Potser sí que, en 

determinades situacions o territoris, ho pot assumir, però la resposta o, millor dit, la 

gestió que suposa assumir certes competències/responsabilitats és d’una gran 

dimensió.  

 

Tot i així, per tal de poder donar resposta a les necessitats de la població, i fent un breu 

recordatori de l’esquema de serveis socials que ja van plantejar Kahn i Kamerman l’any 

1987,1 ja es plantejaven com a sisè subsector dins el sistema de benestar els serveis 

socials. De la mateixa manera que coexisteixen en l’actual realitat, la seguretat, el 

sistema de retribucions a la ciutadania, l’ensenyament, etc., els serveis socials 

s’intenten consolidar, a data d’avui, en la mateixa línia que els altres subsectors, 

passant de la residualitat a la universalització dels mateixos.  

 

Llavors, seguint amb el plantejament del sistema actual, la legislació vigent recull i, 

conseqüentment tipifica, el fet d’externalitzar, i assenyala haver-ho de fer en segons 

quines circumstàncies.2 Arribats a aquest punt, ens hem de plantejar no tant el fet de 

l’externalització, sinó com es treballen les fórmules d’externalització.  

                                                 
1. A. Kahn (1987), Los Servicios Sociales desde una perspectiva internacional: el sexto sistema de 

protección social: Estudios comparados de diferentes sistemas nacionales de servicio social, Madrid, 

Siglo XXI. 
2. Tal com menciona Ortega y Gasset, entenent l’home com un «ser compuesto de realidades 

circunstanciales creadas por la opacidad en la forma de pensar y en el sedentarismo como fuente 

inspiradora de las culturas neopensantes incapaces de olvidar la tirantez que usurpa el conjunto de la 

sabiduría». La circumstància determina el que ha de fer el subjecte, en aquest cas, els responsables en 

la presa de decisions, en si s’han o no d’externalitzar serveis. 
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— Promocionant la participació conjunta dels diferents estaments implicats —des 

de la direcció als professionals de base, agents socials, entitats gestores i/o 

prestadores de determinats serveis, etc.? 

— Assegurant i garantint uns serveis públics de qualitat?  

 

L’externalització, tot i ser un fet bastant habitua l, presenta fórmules diverses pel 

que fa a tasques, freqüències i àmbits.  Que serveixin d’exemple l’àmbit de la 

dependència o el servei d’ajuda domiciliària, que són alguns dels més habituals. Altres 

serveis com el de centre obert o la intervenció en medi obert són serveis que s’està 

potenciant externalitzar.  

 

Seguint amb la premissa que implícitament emmarca la necessitat de l’Administració a 

optar per una fórmula d’externalitzar serveis, ens podem plantejar si l’externalització de 

determinats serveis garanteix una atenció i/o resposta adequada a les necessitats dels 

serveis públics per fer atenció a persones.  

 

Per tal d’externalitzar, es formulen els plecs de condicions, fet que permet obrir 

licitacions públiques per poder realitzar contractació pública dels serveis. Aquests plecs 

són la primera eina en què han de quedar reflectits els requisits que ha de complir 

l’entitat per poder prestar el servei licitat.3 En aquests plecs consten:  

 

— Formació dels professionals  

— Horaris dels serveis  

— Mecanismes de control i seguiment del servei  

— Etc.  

 

Anteriorment, ens plantejàvem si l’externalització del servei garantia la qualitat del 

servei. L’Administració estableix certs mecanismes de control, però aquest seguiment 

se centra en l’efectivitat del servei.  

 

Es delega el seguiment del compliment de les condicions dels contractes. També ens 

podem plantejar la qüestió de quin és el rol dels professionals que treballen a les 

institucions que gestionen aquests serveis externalitzats:  

                                                 
3. Prestar el servei suposa donar resposta a la necessitat que té l’Administració. Aquesta necessitat és 

una obligació que no pot o li costa assumir.  
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— Tenen el mateix estatus que el professional que treballa a la pública.  

— Tenen les mateixes condicions laborals. 

— Etc.  

 

És ben cert que l’Administració, en el moment d’externalitzar, passa a tenir un paper de 

controlador, el qual vetlla pel bon compliment del servei. S’intenta fer un seguiment i 

control de les possibles irregularitats o incompliments dels contractes, que són 

sancionats. Les sancions són, normalment, econòmiques. Arribats a aquest punt, i 

sabent el rol que poden jugar les administracions amb les entitats gestores, es planteja 

fins a quin punt es poden externalitzar els serveis. Està clar que la responsabilitat última 

de la prestació del servei per tal d’oferir una resposta a les necessitats que presenta la 

població és de l’Administració pública competent, però tot i així no hi ha un coneixement 

clar de quins són els límits que no es poden sobrepassar perquè un servei o altre sigui 

gestionat per una empresa externa.  

 

L’autor Alfred Vernis4 destaca, en el document següent, les principals formes 

d’externalització que es poden donar:  

 

Titularitat  Gestió Finançament Recursos 

humans 

Descripció (exemple) 

Pública Privada Públic Públics Contracte de gestió (contractació 

d’una organització privada per 

gestionar una residència pública) 

Pública Privada Públic Privats Contracte de gestió i operació 

(contractació d’una organització 

privada per gestionar una 

residència pública, fent ús de 

treballadors de l’organització 

privada) 

Pública Pública Públic Públics i 

privats 

Contracte d’operació (contractació 

temporal dels monitors d’una 

                                                 
4. A. Vernis (2004), «La colaboración entre administraciones públicas y organizaciones no lucrativas: 

hacia la sociedad relacional», IX Congreso del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública, Madrid, España.  
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associació per a unes colònies 

municipals en el centre de serveis 

socials de l’ajuntament) 

Privada Pública Públic i privat Privats Lloguer d’equips i instal·lacions 

públiques (lloguer d’instal·lacions 

municipals per a colònies d’una 

associació) 

Privada Privada Públic i privat Públics i 

privats 

Treballadors públics assignats a 

una organització privada (programa 

de formació impartit per instructors 

públics en una associació) 

Privada Privada Públic i privat Privats Subvenció o conveni (programa 

intern de formació d’una associació 

subvencionat per l’Administració i 

impartit per formadors de 

l’associació) 

 

Tal com podem observar en el quadre anterior, les fórmules són diverses però, de fet i 

resumidament, les funcions delegades i pactades entre l’Administració i l’empresa estan 

regulades i tipificades mitjançant normatives.  

 

El fet que l’externalització constitueix part del model organitzatiu establert en els marcs 

normatius dels serveis socials porta a plantejar que amb l’experiència cal anar aprenent 

el que i com cal externalizar per assegurar serveis públics de qualitat. No es pot donar 

per fet que aquesta és l’opció més adient en tots els casos. L’atenció als usuaris 

mitjançant aquesta «fragmentació» entre serveis, en ocasions, fa molt més complicada 

l’atenció, la coordinació i l’actuació entorn a la integralitat d’atenció vers els usuaris per 

part dels professionals. Encara que els motius per decidir-se per aquesta externalització 

són, moltes vegades, econòmics i per la «descàrrega de treball» a l’Administració, a 

efectes de gestió aquestes decisions suposen moltes vegades una fragmentació en les 

intervencions, que comprometen i qüestionen maneres de fer professionals basades en 

la integralitat, la coordinació i el treball interdisciplinari.  

 

Fins i tot aquesta decisió que s’ha de prendre des d’estaments superiors pot comportar 

qüestionaments sobre la base de l’ètica de l’organització , és a dir, la xarxa de serveis 

socials de responsabilitat pública preveu la incorporació en la seva cartera de 
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determinats serveis. Si aquests serveis són externalitzats, la intervenció que es realitza 

preserva l’ètica de la intervenció que s’hauria de garantir?  

 

 

2.6.2. Qualitat   

 

Un altre tema lligat a l’externalització és la qualitat. La tendència dins de tots els sectors 

i, més sovint, en el sector serveis, és el que es refereix a la seva qualitat. És molt 

important el manteniment de la qualitat dels serveis davant l’externalització.  

 

La qualitat, com a procés que és i que implícitamen t forma part dels models 

organitzatius, ha de quedar consignada en el plec d e clàusules.  També com s’ha 

de fer el seguiment i el control per tal que s’assoleixin les condicions. Valorant les 

entitats gestores d’aquests serveis que s’han externalitzat, podem dir que el tercer 

sector és valorat positivament, ja que enforteix la comunitat.  

 

Hi ha certa preocupació amb relació a les societats mercantils no especialitzades, 

sense experiència en el sector i manca de formació dels professionals per intervenir en 

els serveis gestionats; tot i que siguin (o no) competitives en termes econòmics.  

 

Tot i que tinguin un valor afegit les entitats del tercer sector, hi ha alguns factors que no 

són favorables en la seva valoració, com ara la garantia en el finançament, el termini 

contractual, etc.  

 

 

2.6.3. Participació   

 

Es planteja com a tema important la participació de ls i de les professionals, ja 

que d’aquesta manera es dota de sentit la tasca a r ealitzar , tot reconeixent el saber 

del i de la professional vers models d’actuar i intervenir. Treballem en àmbits que 

requereixen la complicitat i la implicació de l’altre. Per tant, cal oferir al i a la 

professional un espai reservat a la reflexió i a la creativitat per elaborar models 

d’intervenció en què l’altre se senti i es consideri protagonista actiu en un procés de 

canvi, en contraposició amb els models assistencials, passius i paternalistes, 

generadors de subjectes passius i dependents.  
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I aquí sorgeix una paradoxa: en moltes organitzacions, quan aquestes tenen la voluntat 

d’obrir espais de reflexió i participació per als professionals, hi ha una voluntat, també, 

per part dels i de les professionals de vincular-se a aquesta participació, per assolir un 

objectiu comú, que és atendre la persona de manera òptima duent a terme un bon 

exercici professional. Però en realitat es constaten, també, grans diferències o 

discrepàncies per trobar aquest punt comú que permetria assolir aquest objectiu.  

 

Sembla que existeix una sensació generalitzada que massa sovint aquesta participació 

es basa en incorporar-se a un projecte d’un altre, aliè al i a la professional. Entre la 

direcció política, la gerencial i els i les professionals d’atenció, hi ha una constant, que 

és una manca de línies comunes i complementàries de treball vers la programació i 

l’avaluació, on predominen els indicadors quantitatius per sobre dels qualitatius, que 

respondrien d’una manera més directa a la voluntat de fer una tasca responsable i 

professional dins del corresponent marc deontològic.  

 

D’aquesta manera sorgeixen, sovint, dissociacions entre aquells que tenen com a 

encàrrec organitzar el treball i aquells que l’han de dur a terme. Un altre factor que 

s’assenyala és la qualitat, relacionada directament amb les posicions enfrontades a 

l’hora de realitzar les diferents actuacions. S’espera una flexibilitat en contraposició amb 

la rigidesa, però és aquesta última la més habitual, i aquest fenomen es dóna tant en 

les organitzacions com entre els i les professionals, la qual cosa dificulta actuacions 

àgils i innovadores.  

 

A tall d’exemple i relacionant-ho amb el primer apartat debatut, el de l’externalització 

dels serveis, es planteja que la participació del i de la professional es té en compte un 

cop «s’ha delegat» el servei, simplificant la seva participació a tasques de seguiment i 

control d’allò que s’ha de fer, sense que es tingui en compte, moltes vegades, el seu 

punt de vista com a tècnic a l’hora de redactar els plecs de condicions. És clar que en 

petites organitzacions això es pot donar, fins i tot amb més probabilitat, ja que la 

persona professional en ocasions no només és tècnica, sinó també gestora, directora 

de servei o, fins i tot, té relació directa amb el càrrec polític corresponent.  

 

Què significa, doncs, participar en el marc de les organitzacions?  

 

2.6.4. Burocratització   
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Encara que es valora de manera molt positiva la Llei de prevenció de l’autonomia i 

atenció a la dependència i la nova Llei de serveis socials de Catalunya, la complexitat 

dels seus desplegaments, les expectatives generades en la població, l’augment del 

coneixement de tot plegat, l’accés a la informació per una part més nombrosa de la 

població, la difusió dels mitjans de comunicació i la situació de crisi econòmica 

generalitzada actualment, entre altres factors, pot fer que anem, en aquests moments, 

cap a un model d’atenció més centrat en la tramitació i prestació de recursos, que no 

pas en l’atenció i l’ajuda professional dirigida a la promoció de l’autonomia de les 

persones, en què els recursos/prestacions són un mitjà i no un fi en si mateixos.  

 

La burocratització massiva en els serveis és una al tra preocupació que emergeix, 

ja que minva la tasca tècnica.  Però la incorporació de noves tecnologies i sistemes 

d’informació i documentació es valora positivament per acomplir no només la funció de 

registre de la tasca feta, sinó també l’espai-temps de reflexió sobre l’usuari i la feina que 

s’està realitzant, encara que en ocasions no són suficientment àgils. És cert que 

s’intenten apropar aquestes gestions a les necessitats diàries del i de la professional, i 

això comporta canvis continus i un reciclatge permanent d’aquests. En ocasions, tota 

aquesta burocratització es viu com una eina per reduir la llista d’espera d’atenció als 

ciutadans, que formulen demandes moltes vegades allunyades de les necessitats reals 

que sol implicar la gestió de recursos, motiu pel qual es qüestiona si la funció real dels 

serveis socials, derivada de la legislació vigent, es realitza correctament, ja que la 

gestió de recursos passa a ser l’objectiu final i no el mitjà per assolir canvis i una millora 

per part de l’altre.  

 

S’entén com a necessària aquesta burocratització per tal de retre comptes a aquells 

que ens fan l’encàrrec i al ciutadà o la ciutadana com a subjecte de drets.  

 

Espais de reflexió, interdisciplinaris  

 

El model d’actuació que predomina actualment, basat en donar una resposta immediata 

a la demanda de la ciutadania, produeix un qüestionament de les funcions a realitzar i 

una queixa contínua en no tenir espais de reflexió suficients sobre la tas ca diària , 

ni per plantejar la intervenció amb el ciutadà o la ciutadana; tot això queda relegat a un 

segon terme, i l’únic espai per a això sembla que són els espais de supervisió.  
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Aquesta immediatesa i urgència, l’atenció continuada i les gestions que això comporta 

(seguiment de protocols, tràmits, registre...) dificulten el treball en equip, la coordinació 

entre professionals, així com els seguiments i el treball conjunt, de manera coordinada, 

d’aquelles situacions derivades a altres recursos, serveis o agents de la xarxa. Es fan 

difícils les entrevistes conjuntes, les visites a domicili, etc. La feina de despatx impera 

per sobre de la resta, i es qüestiona si realment són aquestes exclusivament les 

funcions del i de la professional.  

 

 

2.6.5. Formació   

 

Sorgeix la pregunta de si els i les professionals estan suficientment preparats per 

treballar, no centrant exclusivament la resposta a la demanda explícita, sinó en 

l’acompanyament i el suport amb prestacions com a mediadors de processos de canvi, 

un cop aquests professionals surten de la universitat.  

 

La universitat ofereix una base teòrica necessària i indicacions sobre maneres de fer 

molt globalment. Es detecta una distància entre l’aprenentatge formal i el dia a dia a la 

feina, i no sempre les organitzacions són suficientment «acollidores» en aquest procés, 

o no compten amb suficient temps com per fer un procés d’adequació i apropament a la 

tasca diària, real, a l’exercici responsable de la professió i les seves funcions.  

 

D’altra banda, el reciclatge i la formació continua da paral·lela a la feina sol passar 

per la voluntat del i de la professional de fer-ho,  i no tant per la de les 

organitzacions.   

 

Pel que fa a la intervenció en l’àmbit comunitari, també es denota una manca de 

formació quant a les metodologies. Finalment, també trobem diferències entre la 

formació dirigida a l’atenció a les persones i la que es dirigeix a la gestió, molt centrada 

aquesta darrera en aspectes numèrics/quantitatius.  

 

 

Glòria Langreo , coordinadora tècnica dels Serveis Socials Bàsics del Departament 

d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya 
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És de rellevant importància que en els processos d’externalització hi hagi plena 

participació dels professionals, així com també és necessari saber mantenir la qualitat 

dels serveis.  

 

Glòria Langreo emmarca els cinc eixos bàsics dels models organitzatius 

(externalització, qualitat, participació, burocratització i formació) i explica que en els 

processos d’atenció a la ciutadania el nou model organitzatiu pretén estandarditzar 

procediments, tenint en consideració la realitat urbana i la realitat social. 

 

 

Xavier Montserrat , 5è tinent d’alcalde de Benestar Social, Gent Gran, Infància i 

Emancipació Juvenil de l’Ajuntament de Molins de Rei 

 

El repte dels SS municipals és tenir un model de SS que participin en la transformació 

de la realitat social. Recalca la importància del treball en xarxa i del treball amb la 

comunitat. S’han de reorganitzar els SS i tenir present la situació socioeconòmica, la 

promoció social, la promoció econòmica i les regles del mercat laboral. 

S’ha de parlar d’ideologia de SS ? Quina? S’ha de parlar de sistemes de gestió 

específics per als SS? De sistemes de qualitat ? Com gestionar la qualitat dels SS? 

Algú ha de dir què és qualitat en els SS; algú ha de dir què han de fer els SS. És 

imprescindible definir la qualitat, els indicadors i el sistema d’avaluació. Hem de definir 

la nostra feina i traduir-la en processos. A què han de respondre els SS d’avui? A un 

assistencialisme? 

 

Les persones que acudeixen als SS han de resoldre necessitats bàsiques i han de 

complir uns requisits d’accés, i entrar o no en un perfil d’ajuda. Cal revisar els criteris 

d’accés i adaptar-los a les noves situacions.  

 

En els SS es produeixen incompatibilitats i hi ha persones singulars que no poden 

accedir a tots els serveis i/o a les prestacions econòmiques, o persones que per les 

seves circumstàncies no poden completar les ajudes. Cal repensar els criteris i els 

actuals serveis, tant els bàsics com els especialitzats. 

 

 

Emilio Grande , responsable de qualitat de serveis de la Fundació Pere Mitjans 
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En temps de crisi, la qualitat és difícil, però és en aquests moments quan encara és 

més imprescindible.  

 

Els principals aspectes negatius dels SS actuals són: 

 

— Els requisits d’accés 

— Les incompatibilitats 

— Els actuals serveis 

 

Remarca la importància de fer un pla estratègic de SS i planificar. És necessari definir 

la bona gestió dels SS i fer una avaluació dels resultats en relació amb l’atenció que 

reben les persones. 

 

 

Dulce Fontanals , directora de la Fundació SAR 

  

S’han de planificar uns SS pensats en la sostenibilitat. Per aconseguir un sistema 

sostenible, el model de SS ha de tenir present la gestió d’un lideratge propi de SS. La 

incertesa i la complexitat es dóna en tots els nivells: els serveis, els professionals i els 

ciutadans. 

 

El sistema de SS ha de comptar amb recursos i finançament, però hem de construir un 

model basat en allò amb què comptem realment. Amb allò de què disposem hem de 

decidir què podem fer. 

 

Per dissenyar un model de SS és necessari utilitzar les tres intel·ligències: 

 

— Intel·ligència racional-estratègica: definint, creient amb allò que hem d’escollir, 

reescrivint, comunicant el que fem bé i fent un exercici de transmissió. 

— Intel·ligència social: ens permet definir polítiques orientades a desenvolupar uns 

SS de qualitat i treballar en la creació de vincles, potenciar les xarxes, crear 

espais de reflexió i transportar i compartir coneixements. 

— Intel·ligència emocional-espiritual: ens ajudarà a identificar emocions, descriure 

pors, inseguretats, culpabilitats, il·lusions, expectatives, decepcions, ràbia, 

impotència, benestar, etc. Ens hem de preguntar el sentit del que fem, tant els 
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professionals com els ciutadans. Definir l’essencial de la feina a SS, de la 

professió, quin lloc s’ocupa en l’organització, i creure’ns el que fem. 

 

Es qüestiona per què el Pla de transversalitat ha estat un fracàs per una falta de 

previsió a curt o a mig termini. Transversalitat significa dedicar-hi temps, política 

comuna. 
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2.7. Eix 3. Estratègies professionals  

 

Participants en el grup de discussió: Mireia Ballart , Montserrat Fabrés , Damià Godall , 

Anna B. Gómez , Elisabet Gordon , Ramon Macaya , Diana Merayo , Borja Morodo , 

Maribel Olivares , Pepe Otero , Gemma Rama , Elena Roca , José Ramón Ubieto 

(redactor), Pep Vilajoana i Thaïs Yarky . 

Avui dia, preguntar-se per les estratègies professionals en els SSB és preguntar-se pel 

procés de degradació del rol dels i de les professionals de l’àmbit de la intervenció 

social que s’han estat observant des de fa alguns anys. Una degradació que es 

manifesta, sobretot, en una progressiva i inexorable desidealització de la seva funció. A 

vegades, com és el cas de l’atenció domiciliària i altres serveis externs, s’associa, 

també, a una precarietat laboral. 

 

Aquesta desidealització, que es tradueix en una pèrdua de pensament crític, idees, 

projectes innovadors, debats continuats, compromís cívic, és perfectament compatible 

amb l’exercici del seu rol actual i amb les expectatives que es tenen sobre aquest: un 

professional expert en la gestió social, coneixedor de les noves aplicacions de 

tramitació informàtica i dotat de certa polivalència i flexibilitat quant als encàrrecs a 

realitzar, la majoria dels quals de caràcter individual. 

 

 

2.7.1. L’excés de gestió mata allò que és social  

 

El títol d’un excel·lent treball de Michel Chauvière5 podria ser el resum d’aquest procés 

que s’inicia a principis dels noranta i del qual ara assistim a la consolidació com a nou 

paradigma de les polítiques públiques en salut, educació i atenció social. La lògica 

d’aquest procés és complexa i inclou diverses variables: immigració, crisi econòmica, 

europeïtzació, «colonització» del management...6Tot fenomen de desidealització tanca 

una substitució, no manifesta, d’una concepció ideològica per una altra que es 

                                                 
5. M. Chauviere (2007), Trop de gestion tue le social, París, La Decouverte. 
6. J. Adelantado i R. Pérez-Giménez (2009), La importancia de las ideas en el cambio de paradigma: 

Aplicación a las políticas de servicios sociales y asistencia social en España (1982-2008) (ponència 

ciclostilada). En línia a: http://www.jssb.cat/images/stories/jornada%202010/repsadelantado.pdf. 
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presenta, no obstant això, com ateòrica, neutral i asèptica, com és, en aquest cas, la 

gestió i tramitació de recursos.7  

 

Les seves coordenades bàsiques rauen en una substitució progressiva dels objectius i 

els instruments clàssics de les polítiques socials de l’estat del benestar. La metàfora de 

l’escultor ens aclareix una mica aquesta seqüència: com passa amb la creació d’una 

escultura, l’artista ja sap, en iniciar el seu treball, com serà el resultat final. El té en ment 

quan se situa davant del bloc a esculpir. Procedeix, llavors, per sostracció de trossos, a 

vegades grans, quan no hi ha dubtes, d’altres vegades petits, quan convé precaució. 

Els que observen aquest procés callen sense poder avaluar-lo, i quan contemplin l’obra 

final comprendran, aprés-coup, les intencions del creador. És clar que, llavors, ja no és 

possible tornar enrere, i allò que es va sostreure difícilment tornarà a incorporar-se al 

bloc. 

 

En aquest cas, es veu com primer es van introduir nous instruments (externalització, 

procediments de quantificació i tarifació de l’acte professional) per a, una vegada 

assimilats, introduir «naturalment» nous objectius (subsidiarietat del públic en benefici 

dels nous partners privats: tercer sector i empreses). Els indicadors d’aquest procés es 

van centrar en dos aspectes bàsics que avui dia orienten la praxi política: els drets del 

ciutadà NIF com a enunciat axiomàtic i el criteri de cost mínim per a la despesa pública. 

Això es tradueix en dues conseqüències: 

 

1. Una gestió orientada cap a l’usuari sota la premissa: «El client sempre té la raó». 

Aquest fet que, per una banda té aspectes molt positius quant a reconeixement 

de drets, en la seva equivalència subjecte-usuari també té els seus efectes 

perversos. En qualsevol cas, és clar que ha modificat completament la relació 

professional-subjecte: des de les prevencions enfront de les denúncies,8 fins a 

les exigències de consentiment informat, etc. 

 

2. Una gestió regulada pel mercat sota els criteris d’eficàcia i eficiència concebuts 

en la ideologia del management, cosa que suposa presentar els canvis 

                                                 
7. L’avaluació és un exemple d’aquesta falsa «neutralitat», ja que la validació dels resultats es pretén 

sobre la base de criteris autoconstruïts que exclouen tota crítica i que es consideren naturals i objectius, 

quan responen a una construcció teòrica.  
8. Que han suposat, per exemple, que certes filmacions d’entrevistes, en contextos terapèutics, hagin 

deixat de tenir un ús tècnic per a convertir-se en la salvaguarda enfront de possibles denúncies.  
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(copagament, xecs... versus creació de serveis) com a exigències adaptatives a 

la realitat contemporània, i no com a opcions ideològiques. Els opositors a 

aquestes normatives són considerats —i així se’ls mostra públicament en 

l’estratègia comunicativa— representants d’una guàrdia obnubilada pels drets 

adquirits i refractaris a tot canvi.9 Això implica que cadascun dels actors del 

sistema hagi de prendre posicions: els professionals (en lobbies i amb interessos 

divergents), les associacions d’usuaris o de familiars d’afectats, els proveïdors 

(empreses de serveis, asseguradores i indústria farmacèutica) i també els 

tecnòcrates encarregats, en representació de l’Estat, d’avaluar els resultats 

d’aquestes pràctiques,10 ja que la regulació del mercat exacerba 

l’estandardització i avaluació permanent de l’acte professional. Si analitzem el 

que està passant en els països «més avançats» en aquest procés, observem11 

que es produeixen aliances entre alguns d’aquests actors (per exemple, en el 

camp d’allò psi, entre alguns grups de psiquiatres i les grans asseguradores 

mèdiques) que codifiquen i estandarditzen les pràctiques que convenen als seus 

interessos, i descarten aquelles altres que s’hi adeqüen menys. En el nostre país 

també veiem com alguns grups de professionals exerceixen pressions importants 

en la configuració d’aquestes normatives, i com també convergeixen els seus 

interessos amb els d’altres sectors. 

 

L’avaluació « letal »: avorriment  

Els efectes d’aquest procés en l’exercici del rol professional i en els mateixos subjectes 

que l’encarnen són diversos i d’intensitat variable, segons quin sigui el «pes» i la funció 

nuclear del professional.12 És un fet indubtable que els treballadors i les treballadores 

                                                 
9. Les «renúncies» que l’Estat fa respecte de les seves responsabilitats en la qüestió pública s’han de 

considerar, segons els ideòlegs neoliberals, no com un retrocés, sinó com un avanç de l’espai de la 

llibertat i de la responsabilitat dels ciutadans. 
10. Com sabem per diferents casos en l’àmbit de la salut (vegeu l’informe de l’Inserm, del Ministeri de 

Sanitat a França, sobre «L’avaluació de les psicoteràpies» (http://www.inserm.fr) o les recents actuacions 

a Espanya, a propòsit de l’atenció a l’autisme (http://foroautismo.blogspot.com/)), el recurs a les 

anomenades evidències científiques no té cap altra pretensió que la de reduir personal, desqualificar-los i 

avortar alguns projectes de llarga durada i eficàcia provada. 
11. Per exemple al Canadà és evident la massiva externalització de les prestacions sanitàries, que són 

gestionades per les mútues privades que monopolitzen pràcticament la despesa pública. 
12. Aquest procés, observable en els serveis socials, ocorre de manera molt similar en l’àmbit mèdic i de 

la salut mental. En aquest cas, també trobem el recurs, cada vegada major, a un reduccionisme 

positivista (Manual DSM) sustentat en una ideologia que aspira —sense aconseguir-ho— a localitzar el 

«símptoma» del subjecte en un marcador biològic, sigui un gen o un dèficit de la bioquímica cerebral. La 
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socials es veuen molt més afectats en ser, la seva tasca, més definida, i en canvi els 

educadors socials i aquells que, com els psicòlegs, exerceixen tasques de 

complementació, disposen d’un major marge de maniobra. Aquest fet es nota en una 

major participació en projectes de grup, socioeducatius, de xarxa o comunitaris.  

 

Sense ànim d’exhaustivitat, podem destacar alguns d’aquests efectes que, insistim, la 

incidència real dels quals s’ha de matisar sobre la base de variables territorials 

(urbà/rural), grandària (macro equips / equips reduïts), clau política i històrica (origen de 

l’equip / servei): 

1. D’una banda, trobem efectes d’acomodació entre sectors professionals que 

accepten aquest nou rol de gestor social, ja sigui pels seus beneficis secundaris 

(redueix l’angoixa en monitorar la pràctica i limitar el compromís personal) o bé 

per desconèixer altres modalitats de treball (sectors joves). Aquesta servitud 

voluntària i el fet de «saber executar les ordres» produeixen una uniformització 

que anul·la qualsevol diferència o particularitat que sorgiria d’un fer reflexiu i 

crític, i dóna consistència als processos d’avaluació generals. 

 

2. D’altra banda, trobem un afecte general d’avorriment lligat a aquesta reducció 

d’allò que és divers i complex al mateix temps. Això s’expressa bé en el conjunt 

d’instruments generats: protocols, indicadors, guies pràctiques..., molts dels 

quals tenen un ús limitat per part dels mateixos professionals, que no veuen la 

seva utilitat en relació amb els objectius proposats i que, a més, suposen una 

càrrega de treball gens menyspreable. Veiem, també, com instruments 

tradicionals (informe, visita domiciliària, entrevista, acompanyament, supervisió) 

es devaluen en benefici d’un ús «estandarditzat». Quan els processos 

d’avaluació (recollida de dades, classificació de subjectes, registres de 

productivitat) dominen l’activitat professional, produeixen una crisi del rol 

professional, ja que es perd la finalitat i la significació del mateix, i es converteix, 

la mateixa avaluació, en l’única finalitat i argument; tasca que ens ocupa cada 

vegada més temps. 

 

3. El malestar generat per aquest procés de desprofessionalització s’expressa, 

també, en altres modalitats: baixes laborals, mobilitat, abandonament del sector 

                                                                                                                                                              

demanda social que genera, d’acord amb els models assistencialistes, tant per part de molts 

professionals, com de gran part dels pacients, busca dreceres per a la felicitat en forma de psicòtrops o 

fórmules d’autoajuda. 
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d’atenció social. En aquesta fenomenologia trobem les restes d’un desig aixafat i 

dels afectes que això genera: por, odi, renúncia, passotisme, desencantament i 

tristesa. 

 

4. Un altre efecte notable és la caiguda dels processos de treball en equip i altres 

maneres de col·laborar (treball en xarxa, treball comunitari), en benefici d’una 

assistència i una pràctica professional molt individualitzada, en la qual 

predominen la multidisciplinarietat i la derivació. Com pensar, en aquest procés 

de desideologització, pràctiques entre diferents (comunitari, en grup, en xarxa...), 

que per la seva mateixa essència requereixen valors compartits més enllà de la 

gestió. Els factors reguladors (planificació a mig i llarg termini, fonamentació 

teòrica i conceptual, lideratge tècnic sòlid i compromès) es dilueixen en benefici 

de l’aggiornamiento tecnològic (TIC) i del control avaluador.  

 

5. Finalment, es constata un cert efecte d’inexorabilitat en la lògica de la gestió, ja 

que ella mateixa es retroalimenta fins a col·lapsar qualsevol altra sortida. La 

gestió, basada en l’oferta i provisió de recursos (prestacions socials, tràmits), 

crea una demanda il·limitada, augmentada, a més, per factors connexos 

(immigració, pobresa, crisi econòmica), i que deixa el subjecte (usuari-

consumidor) depenent del servei i, per tant, vulnerable i amb pocs recursos 

propis (xarxa social, familiar, veïnal...). És per això que aquesta lògica 

assistencial insisteix en imperatius com l’«Activació» de l’usuari perquè ell —

sol— es faci càrrec de les seves deficiències (laborals, formatives, familiars, de 

salut...). En aquest sentit, cal tenir en compte que els nous paradigmes 

d’universalització de les prestacions i els drets subjectius —els efectes positius 

dels quals són notables— produeixen, també, alguns efectes “perversos” en els 

mateixos usuaris, que es presenten «exigint» prestacions i reivindicant per tots 

els mitjans drets (de vegades discutibles) que generen (o poden fer-ho) 

estratègies defensives en els professionals. 

 

 

2.7.2. Hi ha vida més enllà de la gestió  

 

En la tradició de la medicina, la docència i el treball social, el judici, l’opinió i la decisió 

del professional era un actiu fonamental. Estava investit d’autoritat, es donava per 
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suposat el seu saber, i la clau de la seva eficàcia requeia en els vincles que sostenia a 

través de la paraula amb els pacients, alumnes o famílies que ho requerien. 

 

La qualitat del seu treball, els seus resultats, estaven indissociablement lligats a la 

individualitat d’aquest professional, la qual cosa no anul·lava la dimensió col·lectiva —

altres professionals— ni tampoc la institucional —organització de les cures—, però sí 

que situava el centre (el focus assistencial) en aquesta relació professional-subjecte, de 

vegades massa inefable i privada, sense transmissió possible. La continuïtat de les 

cures s’assegurava per la perseverança, els temps llargs de permanència en el mateix 

servei i per un context social que assegurava el reforç d’aquesta posició singular de 

cada professional. Era un lligam privilegiat que acompanyava alguns subjectes una 

bona part de la seva vida i que es transmetia, en ocasions, a les generacions següents 

amb les quals el metge, el mestre o el treballador social seguien en contacte. 

 

Era una època en la qual el temps i l’espai eren coordenades bàsiques, fonamentals i, 

per tant, amb poca variabilitat. Ningú s’avergonyia ni ocultava el fet que el professional 

formés part del cas, en tant que era part del problema i de la solució. Aquest estret 

vincle assegurava que el que es definia com a problema anés variant de forma a 

mesura que subsistia la relació, pel mer fet d’haver-se obert a la intervenció d’aquest 

altre professional extern, però molt proper. Els sentiments de vergonya, culpa, engany, 

agraïment, o de vegades hostilitat estaven inclosos en aquest llaç. Era funció del 

professional treballar amb tota aquesta «contaminació subjectiva», aquesta 

transferència que no podia deixar-lo mai indiferent i que, a vegades, el sorprenia a 

hores inesperades i en llocs allunyats del despatx, com bé saben els educadors més 

antics. 

 

Els hospitals i els centres de serveis socials no s ón cadenes de muntatge  

 

Avui dia, temps i espai s’han virtualitzat; són referents mutables i instantanis, 

quantificables i pressupostats acte per acte. Es busca deconstruir-los seqüència a 

seqüència per comptabilitzar el rendiment i per descontaminar-los de tota ingerència 

subjectiva. Es persegueix netejar-los de tot desaprofitament que no afegeixi cap plus de 

valor a la mercaderia resultant. En aquest punt, coincideixen els promotors de 

l’anomenada Nova Gestió Pública, tant en l’àmbit social com sanitari. Com assenyala el 

psiquiatra Manuel Desviat, referint-se a la concepció que en psiquiatria és predominant 
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sobre el símptoma, «Lo que importa es la falla biológica. El contenido, significado del 

síntoma, es irrelevante: es ruido».13 

 

El famós mètode Lean, que va donar l’èxit a la indústria automobilística japonesa, que 

després va ser importat a Nord-amèrica i que avui serveix de base per a la millora de la 

gestió pública, aspira a crear sistemes de producció flexibles i àgils, que siguin capaços 

de respondre a la demanda dels clients. Consisteix a eliminar qualsevol malbaratament; 

totes aquelles activitats que no aporten valor afegit i l’origen de les quals és triple: el 

malbaratament, la inestabilitat i la variabilitat dels procediments.14 La idea subjacent és 

que el treballador sempre pot aportar més, sempre pot ser millor. 

 

Un estudi recent del canadenc Angelo Soares,15 sociòleg del treball i professor de 

l’Escola de Ciències de la Gestió de la UQUAM (Universitat del Quebec-Montreal), jutja 

de catastròfic el balanç d’aquest mètode «toyotista» en l’àmbit sociosanitari. La «salut 

malalta de la gestió» constata que «utilitzar menys per fer més», com proposa el 

mètode Toyota, funciona de meravella en el món industrial, però els hospitals i centres 

de serveis socials no són cadenes de muntatge. Com assenyala Soares, «és 

impossible traslladar el model industrial a un sector el centre del qual és l’ésser humà», 

i no dubta a qualificar aquesta gestió d’inhumana. 

 

Pitjor encara que les retallades pressupostàries, la mala gestió s’ha convertit en el 

principal factor de frustració i fragilitat en els equips. Segons l’estudi de Soares, un 40 

% dels professionals pateixen algun malestar psicològic greu (angoixa, depressió, 

esgotament emocional), que suposa el doble de la prevalença en la població general. 

Dos de cada tres professionals perceben el model com a injust; per al 52 %, hi ha una 

profunda incoherència entre els seus valors i els de la direcció política; un 60 % 

considera que la comunicació amb la direcció és dolenta —amb l’agreujant que aquesta 

activitat ocupa molt temps en l’acompliment de la seva tasca. Finalment, per al 45 %, la 

qualitat assistencial s’ha vist clarament deteriorada. 

 
                                                 
13. M. Desviat, «Síntoma, signo e imaginario social», Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq., vol. XXX, núm. 105 

(gener-març 2010), p. 125-133. 
14. En aquest mètode, cada acte del professional es compara amb el d’un treballador ideal, a través del 

qual s’estableixen els bioparàmetres: home, d’1,75 m d’altura, 65 kg, sense problemes de salut i capaç 

de recórrer 4 km en una hora!!!  
15. A. Soares, La qualité de vie au travail: La santé malade de la gestion, Montreal, UQUAM, 2010 

(consulta en línia: http://www.aptsq.com/). 
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La realitat en el nostre país no ha arribat a aquests extrems. Cal assenyalar que la 

incidència d’aquests models de management és molt menor, però el que s’ha observat 

fins ara ens alerta de les dificultats d’un procediment d’aquest estil. Resulta paradoxal 

aquest interès per transferir l’atenció a les persones, models de gestió que ja han estat 

deixats de costat en els mateixos sectors on van triomfar, i les suposades bondats dels 

quals, així com «evidències científiques», són molt discutibles.16 Cap de les empreses 

punteres que treballa en entorns incerts i amb un alt grau de complexitat, utilitza ja 

aquest tipus de management, fortament qüestionat en l’àmbit laboral.17 

 

És cert que, a hores d’ara, no podem pretendre retornar a un estil paternalista, centrat 

en el diàleg íntim i privat del professional amb el subjecte, que fa de la mutabilitat del 

professional una variable absoluta i deixa poc marge de maniobra a la dimensió 

col·lectiva i a la rectificació dels impassos d’aquest llaç.  

 

Però això justifica el pas a un extrem on la «finestreta única» sembla l’única via de 

relació amb els usuaris? O on la relació entre els professionals del front office (porta 

d’entrada de les demandes) i els del back office (planificadors i directius) es basi en una 

jerarquització excessiva, la reducció d’intercanvis recíprocs i una disminució de la 

valoració d’una comunitat de treball? O on la decisió del professional passi de ser 

l’única clau a desaparèixer, substituïda per un monitoratge guiat excessivament per les 

guies de pràctica clínica o els decàlegs i protocols de bones pràctiques? 

 

L’augment i la diversitat creixent dels recursos disponibles ha anat seguit d’una 

implementació a partir d’aplicacions informàtiques que, si bé d’una banda permeten 

arribar a més gent amb necessitats d’ajuda i de manera àgil i organitzada, d’altra banda 

produeixen un efecte d’«absorció» del temps de treball del professional que es 

desvincula, així, d’altres pràctiques: de grup, de xarxa o comunitàries. 

 

Dades recents de la implementació del «nou model» en SSB de l’Ajuntament de 

Barcelona han posat de manifest aquestes tendències de centralització de la tasca en 

l’atenció individualitzada i de pèrdua de la capacitat de treball en equip. Una primera 

valoració de la seva aplicació, amb caràcter experimental en tres CSS, coincideix a 

ressaltar l’excessiu pes que pren la gestió, entesa com un augment significatiu de la 

                                                 
16. J. R. Ubieto, El trabajo en red: Usos posibles en educación, salud mental y servicios sociales, 

Barcelona, Gedisa, 2009. 
17. Satoshi Kamata, L’altra cara de la productivitat japonesa: Nissan, Toyota, Barcelona, Columna, 1993 
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burocratització de la tasca. Això implica una «sensació de pèrdua de la qualitat en el 

tractament» i una greu dificultat per fer compatible l’atenció individualitzada amb les 

intervencions en grup, en xarxa o comunitàries.18 

És cert que es tracta d’un procés pilot i que seria una equivocació extreure’n 

conclusions definitives. No obstant això, queda clar que convé ajustar alguns processos 

(acollida-tractament; individual vs. grup-xarxa-comunitari; planificació-supervisió-

implementació...), qüestió a la qual es farà referència amb més detall en l’informe de 

l’Eix temàtic: models organitzatius. 

 

 

2.7.3. Propostes professionals  

 

La conversa com a principi rector  

 

Segurament, entre aquest vell model, heretat de pràctiques filantròpiques, i aquesta 

nova gestió pública importada del business management (‘gestió empresarial’), hi ha 

altres vies de treball més concordants amb la complexitat del que tenim en joc. Maneres 

que no renunciïn a les noves tecnologies i a la necessitat de fer transmissibles les 

pràctiques i els seus resultats. Però tot això és compatible amb mantenir allò que és 

essencial en qualsevol relació assistencial, clínica, educativa o social: la naturalesa 

ètica d’aquest llaç que implica les dues parts i que no és, per tant, reductible a una 

qüestió de tècnica. No hi ha tècnica sense ètica, i això vol dir que la qualitat assistencial 

exigeix posar en joc les posicions, els compromisos i el saber de tots els implicats, 

professionals i demandants. 

 

Per això, les pràctiques col·laboratives en grup, de xarxa o comunitàries són estratègies 

professionals que suposen una oportunitat per restaurar la variable temps, afavorir la 

perspectiva global de l’abordatge del cas i sostenir aquesta orientació del lligam ètic 

irrenunciable. Pràctiques orientades per la conversa permanent i regular entre els 

actors professionals que, a partir de situar en el centre els interrogants que suscita cada 

cas o cada situació, generen un treball professional que inclou les dimensions tècniques 

i ètiques. 

 

                                                 
18. Ajuntament de Barcelona, Jornada de Tancament del Projecte dels CSS Experimentals (26.03.10). 

En línia a: 

 http://acciosocial.ajuntament.bcn:8080/group/acciosocial/inici/-/journal_content/56/10903/120188. 
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El treball en equip; preliminar a tota possible int ervenció  

 

La modalitat de treball que hem descrit com a tendència dominant afecta, de manera 

important, el treball en equip mateix dintre de cada servei, ja que en individualitzar en 

excés la tasca assistencial, «extreu» el saber de cada professional (reflexions, 

hipòtesis) i el substitueix per l’obediència a uns protocols que converteixen en inservible 

la decisió del professional.  

L’ideal d’estandardització de les pràctiques implica que tots els professionals actuïn de 

la mateixa manera i, per tant, siguin fàcilment intercanviables. Fins i tot, en alguns 

equips veiem que això comporta esborrar les diferències entre disciplines.19  

 

Es parla de manca de cultura del «treball en equip» com a explicació d’aquest fet, però 

no s’ha d’oblidar que la cultura no es constitueix si no és a partir d’una praxi. Això 

requereix un lligam entre la teoria (valors, objectius) i una pràctica. Si es desconeix el 

vincle profund entre la teoria (model de referència), que es dilueix en l’ateoricisme de la 

gestió, i la pràctica, que s’orienta al monitoratge de les guies pràctiques, els circuits i els 

aplicatius, és difícil que es pugui constituir cap cultura (marc de representació compartit) 

que no sigui la de l’individualisme. 

 

En lloc de treball en equip, el que s’accentua és la distància entre aquells que disposen 

de temps per reflexionar i pensar models i estratègies, i aquells que, coaccionats per la 

pressió assistencial, escassament poden introduir en la seva praxi algun input nou o 

alguna reflexió sobre els seus avanços i límits. 

Per generar una veritable cultura del treball en equip, preliminar necessari per a futures 

actuacions de grup, comunitàries o de xarxa, fa falta crear algunes condicions en el si 

de l’equip mateix. Condicions que exigeixen, com a pas previ, un ajustament de les 

tasques que deixi temps per a aquest treball col·laboratiu i que suposi un límit a la 

voracitat de l’atenció individualitzada, il·limitada per naturalesa. 

 

Una d’aquestes condicions bàsiques és la construcció del cas com a element nexe i 

vincle entre els professionals de l’equip. Sabem que els casos no existeixen per si 

mateixos, que requereixen una actitud proactiva per part dels professionals per 

                                                 
19. L’esperada uniformitat dels tres centres experimentals, abans esmentats, ha estat menor de que 

s’esperava, ja que les particularitats de cada servei s’han imposat, en molts aspectes, a la uniformització 

de les seves pràctiques.  
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transcendir les dades que es recullen en els expedients. La lògica que uneix aquestes 

dades no està donada d’entrada; cal construir-la a partir d’hipòtesis compartides i 

discutides. Les dades són, al mateix temps, interrogants sobre el seu significat i, en 

aquest sentit, criden a la seva interpretació; són signes impensables sense la interacció 

i els processos en els quals es desenvolupen. Qualsevol dada sobre fracàs d’un usuari 

o una família en aconseguir un objectiu és incomprensible fora del context (històric, 

familiar, institucional) en el qual es produeix, i sobretot fora de la significació que aquest 

mateix subjecte o família li ha donat. 

Per això, diem que la primera construcció del cas és la que fa el mateix subjecte; ell és 

el primer que s’inventa una explicació per a allò que li passa. Explicació en la qual sol 

escamotejar, d’entrada, la seva implicació en l’embolic on està, imputant al destí, als 

pares o tutors, a l’administració o a nosaltres... la causa de tot això. El sol fet d’explicar-

nos-ho va introduint variacions en aquest relat que, de ben segur, al cap d’un temps ja 

no és el mateix.20 Captar aquest progrés narratiu és una de les primeres tasques que 

tenim i, per això, la xarxa pot ser una gran ajuda. 

 

En aquest sentit, cada cas és una sorpresa pel que té de desconegut i pendent de 

succeir; per exemple, les invencions que aquest subjecte o aquesta família trobessin 

com a recerca pròpia i com a reacció a la nostra intervenció. D’aquí, que sigui en va 

pensar en solucions simples davant la complexa realitat que presenta cada subjecte i 

cada família.  

 

De la mateixa manera que és ingenu pensar en estratègies professionals vàlides que 

no preveguin la dimensió temporal i de l’espera que fa falta per concloure després d’un 

temps necessari per comprendre. 

 

Per descomptat, aquest rol professional, que implica una proactivitat que no rebutja els 

protocols però que els subordina a les finalitats de la intervenció, no és secret ni 

inefable. S’escriu, s’exigeixen arguments, precisió de les dades, s’exposa en públic, es 

formalitza per escrit, es comparteix aquesta construcció amb algú de fora. Tot això 

constitueix un seguit d’actuacions que ja són una forma d’avaluació important i 

segurament la més conforme a la naturalesa del nostre treball. 

 

 

La coordinació com a clau de la vectorització del t reball en equip   
                                                 
20. E. Berenguer (2009), Cómo se construye un caso, Bogotà, Capitón NEL. 
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Realitzar tasques de direcció, coordinació o responsabilitat en equips d’atenció social 

ha estat considerat, durant molt temps, una càrrega de treball suplementària, més 

centrada en la gestió que no en una veritable direcció tècnica. És per això que el 

reconeixement institucional d’aquesta funció ha estat, en general, escàs. A aquest fet 

també han contribuït els mateixos professionals, socialitzats en una cultura 

d’autogestió, a vegades per «necessitats del servei» a causa del relatiu abandonament i 

soledat que hi ha hagut. 

Avui comença a prendre relleu aquesta funció, necessària i vital, per vectoritzar el 

treball d’equips heterogenis i cada vegada més nombrosos. El risc és que les tasques 

de gestió i burocràcia excessiva absorbeixin el temps de la coordinació i impedeixin el 

que seria una productiva tasca de coordinació tècnica. 

 

No hi ha treball en equip sense aquesta funció d’excepció que ha d’encarnar un 

professional. Excepció, no perquè es tracti d’una figura excepcional, carismàtica i 

superdotada, sinó perquè la seva funció és garantir que l’equip no es tanqui en si 

mateix, que sostingui certes qüestions obertes, interrogants que mobilitzin el treball dels 

seus membres. El coordinador té una tasca diferent, tan necessària i vàlida com les 

altres, i sense la qual l’equip pot caure en l’endogàmia, el conflicte larvat i l’esterilitat 

professional. 

 

Finalment, a aquestes dues condicions (construcció del cas i lideratge en la 

coordinació), cal sumar un suport institucional que permeti el màxim reconeixement de 

la tasca professional, amb tot el que això comporta (carrera professional, estabilitat 

laboral, incentius professionals i laborals...). 

 

 

Les pràctiques col·laboratives: grups, xarxa i comu nitat   

 

Només un veritable treball en equip, en el si de cada servei, pot permetre l’engegada i 

la sostenibilitat de pràctiques col·laboratives, ja siguin en grup, comunitàries o projectes 

de xarxa. 

 

Si no és així, aquestes pràctiques acaben per autogenerar efectes destructius, ja que 

en no reunir aquestes dues condicions (la centralitat del cas a construir i la coordinació 
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com a vectorització) proliferen els efectes imaginaris i la tensió que comporten 

(conflictes d’estatus, rivalitats narcisistes...). 

 

Avui ja són una realitat creixent en molts territoris. Tenim una llarga experiència en 

pràctiques de grup en diferents àmbits: família, adolescència, violència domèstica, 

cuidadores, tercera edat..., pràctiques documentades i orientades en la modalitat 

interdisciplinària. Els seus efectes i resultats són prou contrastats com per apostar per 

la seva continuïtat. 

 

Pel que fa a la intervenció comunitària, la situació és més precària per l’escàs nombre 

de projectes i perquè l’exigència de continuïtat i coherència entre els objectius del 

projecte i l’encàrrec institucional no sempre són possibles. 

 

Les pràctiques de xarxa estan experimentant un augment important en els últims anys, i 

en aquestes, sens dubte, la intervenció dels serveis socials és clau —des de les 

tasques de disseny i implementació fins a les mateixes de coordinació. En l’horitzó hi ha 

el dubte de la incidència que tindrà la nova Llei dels drets i les oportunitats a la infància i 

l’adolescència de Catalunya, que s’aprovarà aviat i que preveu la constitució de «taules 

territorials d’infància», integrades pels diferents professionals i serveis que actuen en el 

territori centrats en la infància i la família. El paper reservat als serveis socials bàsics en 

aquestes noves estructures, que substituiran les actuals CTIC territorials, segueix sent 

una incògnita.21 

 

En qualsevol cas, avui ja compten amb experiències positives en curs —algunes han 

superat la seva primera dècada— i són una garantia i una esperança per a tots aquells 

que creuen en aquestes estratègies professionals com una resposta adequada a la 

complexitat de l’objecte de treball i de la realitat a la qual s’enfronten els professionals 

de la intervenció social.  

 

Conclourem aquest balanç de la situació actual de les estratègies professionals dient 

que preservar la subjectivitat —allò que cadascú té de més íntim, tant la del subjecte i la 

família que ens consulta, com la nostra mateixa— ens pot servir de brúixola en el 

rearmament ideològic que necessitem com a professionals. Al mateix temps, ens 

                                                 
21. Pla Director d’Infància i Adolescència de Catalunya (PDIAC), 2010-2013. En línia a:  

http://dixit.gencat.cat/portal/fitxes/espaisdixit/PlaDirectorInfancia/pla_director_infancia_portada.html?pAm

bit=familia. 
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proporciona l’alegria necessària —oposada a l’avorriment del mateix— d’un treball entre 

diverses persones que no renuncia a la seva dimensió ètica, la del veritable acte 

professional, un acte amb risc, sense garanties, però un acte que ens autoritza en la 

nostra tasca.  

 

 

Presentació del document a càrrec de José Ramón Ubieto , psicòleg SSB Horta-

Guinardó, coordinador projecte Interxarxes 

 

Existeix una acomodació dels i les professionals i, com a efecte secundari, un posterior 

avorriment. També s’està produint un esgotament professional, amb motiu d’un abús 

dels protocols, el treball individual com quelcom exclusiu, el declivi en el treball en 

equip, l’augment de la gestió, etc. 

 

El professional ha d’estar sempre en actiu i donant el seu judici, la seva valoració. La 

paraula ajuda a la comunicació i a establir un vincle amb la persona. És el recurs 

utilitzat pels professionals. Es pot acollir a través del vincle de la paraula i recollir el 

malestar de l’altre, però, si no escoltem, ignorem aquest vincle. 

 

Els SS no són cadenes de muntatge, encara que la tendència fa que hi hagi una pèrdua 

del treball en equip, una excessiva gestió i burocratització, i un sentiment de pèrdua de 

la qualitat assistencial dels SS. 

 

Entre les propostes per superar la decadència dels SS, es pot destacar la conversa 

com a principi d’intervenció. Però no hi ha tècnica sense ètica, i és per això que cal tenir 

present l’ètica de les conseqüències, el compromís amb la bona feina, el treball en 

equip com a preliminar, la importància de la responsabilitat, preservar la subjectivitat 

(tenir en compte allò més singular de cadascú, rearmar-se ideològicament amb un 

contingut tècnic.  

 

El sentit d’allò que és ideologia ha estat transformat en aquest últims entre quinze i vint 

anys. La ideologia és transmesa a través de la gestió, de la manera com s’organitzen i 

es «construeixen» els serveis per a les persones que s’atenen. 
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Francesc Vilà , psicoanalista, AME de l’Escola Lacaniana de Psicoanàlisi, director de 

l’Àrea Social de la Fundació Cassià Just, membre de la XIP (Xarxa d’Innovació 

Pedagògica) 

 

Ser contemporani avui dia és, per als professionals que treballem amb les persones, no 

deixar-se portar per les veus oficials. Ens toca articular antinòmies. Com llegir avui dia 

el conflicte en una època marcada per la cientificitat i l’imperatiu de funcionar? 

Nosaltres parlem d’humanitat, de persones que responen cadascuna de manera 

diversa. Des dels dispositius d’atenció a les persones, hem d’acompanyar la gent 

perquè trobi la seva petita resposta. 

Actualment, tot es redueix a la causa/efecte; tot és imperatiu i funcional. Cada problema 

té la seva solució, però com es pot entendre la satisfacció que tenim de la vida a pesar 

del malestar? Les persones tenim ruptures, símptomes, patiments..., i els que van als 

SSB cerquen saber quines són les causes del malestar i construir-ne una explicació. 

Per això, hem de ser dispositius que innoven, en el sentit que hem de saber rebre les 

persones, transmetre’ls alguna cosa d’humanitat i no interrogar-les sense parar. El bé i 

el mal van junts; es pot estar bé en el mal i es pot estar malament en el bé? 

 

No només hem d’interrogar, sinó que hem de saber traslladar quelcom d’humanitat. 

Hem d’aprendre a treballar amb el cos. Ens preguntarem: què està passant? Què està 

fent? Què poden fer? Treballem amb el conflicte, amb l’individu i amb l’ètica.  

 

 

Roser Casalprim , psicòloga clínica, psicoanalista, cap de servei del CSMIJ (Centre de 

Salut Mental Infantil i Juvenil) de la Fundació Nou Barris 

 

S’està produint la institucionalització d’un canvi de paradigma, pel qual s’intenta reduir 

la subjectivitat a nombres i estadístiques. Es prioritza allò que és objectiu, les dades, 

l’avaluació, però a salut mental cada vegada hi ha més demandes de les escoles per 

trastorn de conducta, hiperactivitat, més problemàtiques, més demandes de medicació, 

més urgències subjectives, més soledat, més precarietat, més angoixa... Davant d’això, 

apareix un intent de buscar solucions al malestar social, i també un augment de 

protocol·lització i un augment dels encàrrecs de gestió. Hem d’intentar atendre 

l’exigència sense perdre l’especificitat de la nostra feina. És important preservar el 

model teòric, valorar la paraula del subjecte i donar-li consistència. És molt important, 

com a equips que som, disposar d’espais de reflexió i de debat per gestionar els casos. 
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I, finalment, cal fer-ho treballant en xarxa. Això permet la construcció lògica del cas; 

cadascú aporta la seva mirada. 

 

Carme Fernández. Treballadora Social. Coordinadora de l’EAIA de 
L’Hospitalet. Ajuntament de L’Hospitalet  

 

 

Carme Fernández exposa una experiència basada en una proposta en relació amb la 

gestió de la protecció de la infància. La gestió del desemparament ens pot portar a 

realitzar molts protocols, guies per detectar la desatenció i la violència. Però una guia 

dels factors de risc no ens dóna la clau per poder entrar en un cas. La clau ens la dóna 

un cert consentiment. És important treballar el vincle amb les famílies i amb els menors.  

 

Parla de la importància de conèixer què és allò que possibilita el canvi i què és allò que 

no ho fa possible. És important aprendre a treballar amb la incomoditat, el compromís i 

l’esforç. També és molt important la mediació intercultural i els espais de trobada. 

 

La idea de la transversalitat ha de ser present en molts aspectes: en la formació, en els 

estudis universitaris, en els pressupostos, en el compartimentalisme, en el treball en 

xarxa, etc. 

 

Teresa Aragonés. Treballadora social. Supervisora i docent en l'àmbit dels 
serveis socials 

 

«[...] Esta nueva era se caracteriza por el cambio y la pérdida; la competitividad y los 

recortes; y la absurdidad, la ambigüedad y el ruido. El entorno sanitario es más incierto 

cada año. El empuje implacable para reducir costes se ha intensificado en los Estados 

Unidos con el aumento de la sanidad privada, la desregulación de las tarifas de los 

hospitales privados y la disminución de las ayudas del gobierno. Los trabajadores 

sociales han sufrido una pérdida del sentido de la racionalidad y la claridad sobre su 

trabajo. 

 

En un periodo de tanta incertidumbre y cambio, es crucial para los trabajadores sociales 

que reconozcan y aprendan a manejar la absurdidad, la ambigüedad y el ruido que los 

acompañan. Cuando la absurdidad y la ambigüedad son tan grandes y el ruido es tan 

alto, los trabajadores sociales pueden ser víctimas de la ansiedad resultante. Deben por 

el contrario, aceptar la incertidumbre y usarla para consolidar su valor [...]» 



 98 

 

Susan Blumenfield, directora DSW, Department of Social Work Services,  

The Mount Sinai Hospital, Nova York 

 

La complexitat de la realitat social en la qual s’està actuant fa que s’hagi de tenir en 

compte la multiplicitat de factors que interaccionen i que, si no poden ser pensats, 

poden confondre i no saber cap on anar i com fer-ho. S’està dient que estem en un 

moment crític. La crisi és un concepte que dóna compte d’una fractura que ens pot 

permetre introduir canvis. Canvis en els quals cadascú, des del seu lloc concret del 

sistema, té la seva responsabilitat per definir-ne l’orientació, tenint en compte 

oportunitats i amenaces. 

 

Estem en un moment difícil en l’àmbit social, però també en l’àmbit d’institucions i dels 

sistemes de valors predominants. Des dels serveis socials correm el risc d’entrar en 

una guerra entre uns i altres (polítics, gestors, caps, professionals...) i generar un 

desgast que no porta enlloc. Hi ha responsabilitats polítiques i malauradament patim la 

sensació d’estar immersos en polítiques errants. Tenim dret a queixar-nos, però també 

tenim l’obligació —i la necessitat— de sostenir espais que ens ajudin a suportar la 

incertesa que sentim, i sentir que, davant de tanta impotència, podem rescatar 

mecanismes de pensament analític i creatiu que despertin els nostres recursos 

resilients. En sabem, és el que fem cada dia amb els usuaris dels nostres serveis. 

 

No es poden negar les dificultats del context en què estem immersos però, per salut 

mental nostra i de les persones amb les quals treballem, ens cal prendre consciència 

dels nostres recursos i de les nostres possibilitats de pensament i acció. Seguint les 

paraules de Saul Karz, estem en un carrer sense sortida o en una cruïlla de camins? 

 

Treballem en moments de profunds canvis socials (família, treball, allargament de 

l’esperança de vida, relacions intergeneracionals, lloc de la dona, migració, etc.), en un 

context d’altres canvis dels quals encara n’ignorem l’abast. Arriba una nova legislació —

potser necessària—, però intuïm que arriba tard i sense les condicions adequades, i tot 

plegat genera expectatives i frustracions, tant en la població com en els professionals. 

Com treballar tenint en compte que estem en aquesta realitat i no en una altra? Com 

suportar els tons exigents i malcarats de persones al límit o de qui mai s’havia imaginat 

en la condició «degradant» d’usuari o demandant dels serveis socials? Cal poder-ho 

pensar per no confondre ni confondre’ns. Poder treballar amb una anàlisi que ens 
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permeti diferenciar allò que són problemes de forma i conjunturals dels que són 

problemes de fons i estructurals. 

 

En el debat d’aquest tercer eix hi havia —feliçment— diversos posicionaments dels 

ponents al voltant dels problemes que estaven en les causes del moment actual en 

l’àmbit econòmic. El posicionament teòric i ideològic, i l’anàlisi des d’una metodologia 

que permeti comprendre, facilita cercar estratègies d’intervenció adequades i, sobretot, 

possibles. Un dels nostres mals endèmics, al qual tot sovint hem de fer front, és el de la 

insatisfacció en allò que fem i la preocupació per allò que creiem que hauríem de fer i 

no fem. Una insatisfacció que emmalalteix i contamina la nostra relació de treball amb 

companys i companyes i usuaris i usuàries. Ens cal reforçar el mètode per guanyar en 

seguretat i en satisfacció per allò que sí que podem fer.  

 

També es va parlar de la necessitat de fer el dol per allò que no es pot fer. Per la nostra 

pràctica i experiència, sabem que processar una pèrdua és el que pot permetre tirar 

endavant reinventant, ja sigui la vida o una pràctica professional. 

 

En parlar dels aspectes organitzatius de la xarxa de serveis socials, com s’ha fet en 

aquestes Jornades, caldria afegir alguns altres aspectes importants a considerar: 

 

o Millora de la qualitat de la funció de lideratge en els equips de treball. Cal 

incorporar el reconeixement de la necessitat d’aquesta figura per la gestió i, 

sobretot, la direcció tècnica dels equips, acompanyant i donant suport a la seva 

tasca, tant en l’àmbit individual com grupal. Treballem amb la complexitat i amb 

molta diversitat de situacions i de persones, i això requereix direcció, formació i 

competència personal i professional, amb tasques diversificades i 

complementàries.  

o Soledat dels professionals, exigència d’una feina que molts cops els arriba sense 

una selecció i anàlisi prèvia que ajusti recursos tècnics i professionals amb les 

característiques del que cal atendre. On queda el valor de la formació i 

l’experiència en la intervenció social? Caldria repensar la carrera professional 

tenint en compte les necessitats de la ciutadania i la necessària qualitat del treball 

a desenvolupar. 

o Llums i ombres del treball interdisciplinari en els equips de treball. Dificultats per 

delimitar funcions generals i específiques en funció de l’atenció que cal donar, i per 

reduir les defenses corporatives i les lluites de poders endogàmics. 
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o Treball en xarxa: és difícil, sí, però imprescindible per un treball coherent i 

respectuós per al conjunt de la ciutadania. Cal aprofundir en les experiències 

liderades i sostingudes per professionals compromesos que treballen en primera 

línia. 

o La recerca d’espais des d’on guanyar perspectiva per millorar en el diagnòstic de 

la realitat social en la qual es treballa, i diversificar nivells d’intervenció (prevenció 

primària, secundària i terciària) i estratègies d’intervenció (individual, grupal, 

comunitària), interdisciplinaris i interinstitucionals, amb una visió de serveis amb i 

per a la comunitat i el territori. 

o Aprofundiment en la metodologia de la intervenció social, sense oblidar el treball 

amb la subjectivitat (la de l’usuari, la nostra, la dels equips), en una feina que corre 

el risc de tancar-se en un model burocratitzat i estandarditzat, i la negació del 

treball sostingut en la relació i la confiança. 

o Reconeixement de la tasca del conjunt de professionals, a través d’espais de 

supervisió externa i interna, i d’una formació adequada i necessària per a la seva 

feina; facilitar que es pugui compartir la tasca per poder ser pensada amb rigor i 

mètode, amb reunions d’equip ben liderades; treballar des de les diverses entitats 

coresponsables de generar qualitat professional, amb la creació d’espais que 

donin compte de les bones pràctiques, pel seu coneixement i difusió. Cal generar 

cultura de la intervenció social que vagi més enllà de l’imaginari simplista i 

televisiu. 

 

 

Tatevik Gayolan , mediadora intercultural, filòloga, traductora i intèrpret 

 

La mediació intercultural  

 

Tal i com es planteja des d’alguns títols esmentats en les fonts d’informació, la mediació 

intercultural és un recurs per a les persones de diferents cultures que actua com a pont 

entre les parts, amb la finalitat de promoure la relació entre elles. Bàsicament, serveix 

per facilitar la comunicació, fomentar la cohesió social i promoure l’autonomia i la 

inserció social de les persones nouvingudes per construir un nou marc comú de 

convivència.  

 

 

La figura i les funcions d’un mediador o d’una medi adora intercultural  
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Els mediadors i les mediadores són professionals amb formació en coneixements, 

habilitats i actituds específics en mediació. Els mòduls estudiats, entre d’altres, són 

immigració i interculturalitat, comunicació i interculturalitat, interpretació lingüística i 

sociocultural, negociació i mediació per a la prevenció i resolució de conflictes culturals. 

Les intervencions es fan en modalitat de mediació intercultural en l’àmbit interpersonal i 

comunitari i en els terrenys corresponents.  

 

Les funcions principals de la persona que fa la mediació són: facilitar la comunicació, 

assessorar els agents socials i la gent nouvinguda, promoure l’accés als serveis i 

recursos públics i privats, construir ciutadania i acompanyar activament els processos 

personals d’integració, afavorir la participació social i comunitària.  

 

 

La metodologia de la mediació intercultural 

 

Normalment, es parteix de quatre fases, que es desglossen a continuació: 

 

La fase 1 és el primer contacte i/o inici . És un espai on es rep la demanda, es defineix 

i s’ofereixen els serveis de mediació, es negocia un acord inicial. L’objectiu principal és 

establir una relació de feina de qualitat.  

 

La fase 2 és el disseny i enfocament de la intervenció . És l’espai on es fa 

l’exploració, reflexió i organització de la intervenció. L’objectiu és ubicar-se en la 

situació, definir estratègies i recursos que es faran servir en el procés. Identificar la 

influència en la situació dels altres aspectes (personals, socials, econòmics, històrics, 

geogràfics, físics, etc.). 

 

La fase 3 és la intervenció de mediació intercultural . És l’actuació com un tercer 

neutral per apropar les parts i ajudar-les a trobar un marc o codi comú per al diàleg o 

per a la gestió, resolució i/o transformació de conflictes. L’objectiu és arribar a un acord 

comú de col·laboració entre les parts, en el qual tots se sentin actors i reconeguts. 

 

La fase 4 és la de les accions posteriors a l’acord . És el conjunt de mesures que es 

fa servir per valorar el compliment i la validesa de l’acord. L’objectiu és la verificació 

dels nivells de compliment, validesa de l’acord i actualització. 
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La diferència entre mediació i traducció 

 

La mediació és la intervenció d’un tercer que és acceptat per les parts. Treballa des 

d’una posició imparcial, neutra i sense poder de decisió. Té capacitat per donar a 

conèixer claus, representacions culturals i socials dels actors implicats, per tal de 

superar situacions de desconeixement, a vegades de dificultats de comunicació, de 

conflicte de valors o interessos, on l’existència de desigualtats socials i econòmiques 

agreuja la situació.  

 

En la traducció, l’objectiu és transmetre el missatge que volen donar les parts, sense 

tenir en compte els aspectes sociolingüisticoculturals.  

 

En mediació, es parteix de la prevenció, rehabilitació i/o transformació; va més enllà de 

la mera traducció. 

 

 

La pràctica: necessitats i suggeriments 

 

En la pràctica ens trobem amb situacions i dificultats que ens permeten obrir-nos a 

opcions, propostes i vies innovadores per millorar el servei.  

 

 

Noves necessitats, suggeriments:  

 

a) L’espai 

La manera de concebre l’espai de trobada és molt important. Moltes vegades el centre 

disposa d’una taula rodona, que permet crear un ambient de confiança i de molt més 

apropament. D’aquesta manera, minva la disparitat en el moment de fer la presentació 

del seu rol, regles de joc i paper. 

b) El temps 

Per un futur pròxim seria bo obrir noves maneres de treballar perquè es pugui atendre 

les persones i millorar la gestió del temps, segons les necessitats. 
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c) Obrir-se a noves mirades 

És important tenir cura que, si bé els usuaris i les usuàries pertanyen a la mateixa 

cultura, cada família i cada persona és diferent i singular.  

 

d) Fer visible la necessitat de presència de la figura mediadora  

Per a alguns usuaris i usuàries s’ha de fer visible el procés de transformació que la 

mediació fa de la situació per tal que les parts trobin interessos en comú. 

e) Fer diferència de les dues figures: traducció i mediació 

La qualitat de les persones professionals de traducció i la mediació ens permetrà i 

mostrarà el límit d’allò específic de les seves tasques.  

 

 

Conclusions 

 

Conèixer noves cultures diferents, aprendre els uns dels altres i canalitzar les forces 

ens permetrà arribar als resultats desitjats d’un conviure, on la diversitat de procedència 

i d’origen cultural es constitueixin en factors d’enriquiment. 

 

En temps de crisi com en el que ens trobem, cal apilar creativitat per poder 

conjuntament trobar mesures per resoldre les dificultats que se’ns presentin en la nova 

comunitat que estem construint. Ja s’han fet bons avanços i cal seguir millorant la 

consolidació d’aquesta figura. Esperem que aquest nou marc de convivència que estem 

construint contribueixi —com ho fa el Servei de Mediació Intercultural— a fer un nou 

món, dialogant i divers, tal i com desitgem que sigui.  

 

 

Laura Córdoba , educadora social al Districte de Nou Barris de l’Ajuntament de 

Barcelona 

 

Intervenció grupal amb dones-mares i els seus fills  que viuen o han viscut en un 

context de violència de gènere 

 

El treball i l’educació social en el context dels serveis socials bàsics impliquen atendre 

les persones tant en l’àmbit individual com en els seus grups naturals (família, amics, 

entorn escolar i veïnal) i d’altres d’artificials, és a dir, creats per abordar, des de la 
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grupalitat, una mateixa problemàtica. És des d’aquesta premissa que explicaré una 

experiència grupal amb dones víctimes de la violència masclista i de l’emergència d’un 

nou col·lectiu susceptible de rebre atenció: els fills i les filles que viuen en aquest entorn 

violent. 

 

El gener de 1997, des de la iniciativa social privada, l’associació ESPORA proposava al 

Districte de Nou Barris la realització d’un grup de dones que haguessin patit o 

estiguessin patint violència per part dels seus marits o companys. Naixia un projecte 

grupal fruit de la col·laboració entre l’Administració Pública (un centre de serveis 

socials) i una entitat privada. L’experiència ens va portar a crear instruments (protocols, 

eines) que ens ajudessin a detectar, interpretar la simptomatologia de les dones, del 

seu entorn familiar i social, així com per sensibilitzar els professionals derivats al grup 

de les dones que eren ateses des dels seus serveis i entitats.  

 

 

Sistematitzar la intervenció i treballar en xarxa é s un element indispensable en el 

treball social per abordar la complexitat 

 

La posada en marxa, al llarg de sis mesos, d’un grup tancat de dones, les quals 

assistien al grup amb els seus fills, que eren atesos en un espai de guarderia, ens va 

revelar l’existència d’un col·lectiu emergent: «La infància que viu en un context de 

violència de gènere», per al qual es va crear un projecte amb metodologia, objectius, 

estratègies i espai propis. Els infants, com a subjectes que pateixen la problemàtica, 

passaven a tenir entitat pròpia, i disposaven d’una plataforma des d’on expressar el 

malestar, les vivències, les angoixes viscudes en la seva realitat quotidiana, el seu 

entorn familiar. 

 

L’experiència pilot promoguda per una entitat no només es va consolidar, sinó que s’ha 

multiplicat i ha donat lloc a dos serveis permanents d’atenció grupal de proximitat al 

Districte de Nou Barris. 

Aquesta experiència només vol il·lustrar, des d’un exemple pràctic, unes reflexions que 

em semblen bàsiques a l’hora d’abordar la complexitat social des dels serveis socials 

bàsics: 

• La col·laboració entre professionals de diferents equips de treball (Administració i 

privats-associacions), és a dir, entre el sector públic i el tercer sector, així com 

l’entesa entre les diferents disciplines (psicologia, treball social, educació social, 
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infermeria, pediatria, educació, etc.), són condicions bàsiques per treballar la 

complexitat de les problemàtiques socials. 

• Només és possible el treball grupal i comunitari des d’una clara aposta de 

l’Administració per destinar hores de professionals i recursos econòmics. 

• Els protocols (guies, pauta, orientació) estan al servei de la intervenció professional 

però no són la intervenció (no són l’objectiu).  

• La intervenció social és l’art d’enfocar l’objectiu de la nostra mirada (apropar-se a la 

realitat per detectar; allunyar-se per reflexionar, programar, avaluar; apropar-se per 

intervenir) sobre la realitat. 

• Per reconstruir el sistema cal teoritzar, cal ideologia, calen valors, cal mètode, que 

ens permetin fer lectures simples d’un món complex. 
 

 

 

 

 

 



 106 

2.8. Educador social en Alaska 

 

Entre l’Eix 1 i l’Eix 2 de les 8JSSB es va representar l’obra Educador social en Alaska, 

una representació dels diferents casos que un educador social ha d’atendre i intentar 

solucionar en el seu dia a dia.  

 

 

Resum de l’obra 

 

Educador social en Alaska (històries d’un educador perdut en uns serveis socials entre 

Extremadura i Alaska) és un espectacle que posa en escena el bloc que porta el mateix 

nom. El bloc, de gran èxit a Internet, explica el dia a dia de Quique, un educador social, 

a partir d’una eina essencial del seu ofici: l’entrevista.  

 

 

 

Un sol actor encarna tots els personatges als quals atén Quique. Per l’escenari desfilen 

històries humanes, carregades a vegades de dramatisme i a vegades d’humor. 

Històries actuals basades en experiències reals de l’autor. 

En l’elaboració de l’espectacle, els internautes van poder triar alguns dels apunts que 

apareixen a l’obra. Educador social en Alaska és un espectacle sense límits d’espai, 

directe, on es toca, s’assaboreix i s’escolta.  

Per consultar el bloc d’on va néixer la idea general de l’obra, podeu dirigir-vos a:  

http://educadorsocialenalaska.blogspot.com. 

Educador social en Alaska es va representar al Teatre Tantarantana del 9 al 27 de 

juny de 2010. 

 

Autor: Sera Sánchez 

Direcció: Núria Inglada i Rafa Sánchez 

Intèrpret: Rafa Sánchez 
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Assessor treball textual: Ermer Morales 

Escenografia: Rafa Sánchez i Fede Sánchez 

Il·luminació: Jaraba 

Producció: Factoría Los Sánchez 

Per veure el tràiler de l’obra, només cal que entreu al web de les JSSB (www.jssb.cat).  
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2.9. Taula de debat transversal i transdisciplinària 

 

Tot i que certament els professionals del sistema de serveis socials bàsics som molt 

«oberts», és a dir, tenim una clara disposició a la relació amb els i les professionals 

d’altres sistemes del benestar, no sempre ens podem comunicar de manera 

satisfactòria en les dues direccions.  

 

A més, molt poques vegades aquesta comunicació implica tots els sistemes i els 

serveis involucrats en una situació, determinada per la fragilitat o les dificultats d’un 

subjecte o d’un grup familiar. Coneixem experiències molt interessants com, per 

exemple, el projecte Interxarxes, present en diverses ocasions en aquestes Jornades, 

que són encara ara clarament minoritàries. 

 

Després de debatre de manera interdisciplinària al voltant dels tres eixos programàtics 

d’aquestes Jornades, així com també després d’assistir a una representació 

provocadora sobre el rol i la producció dels professionals dels serveis socials, ens vam 

proposar un repte més: presentar, com si es tractés d’un trencaclosques cromàtic, 

diferents mirades sobre el sistema, projectades per professionals molt diversos i molt 

diferents que coneixen els dispositius dels SSB i que de vegades hi interactuen. 

 

Les seves pinzellades queden per a la reflexió i l’autocrítica, alhora que ens haurien 

d’estimular en la direcció de l’apoderament i la millora, sense perdre de vista la 

importància de tenir cura de nosaltres mateixos, com a persones, com a equips, com a 

serveis i com a sistema nodal del benestar de les persones. 
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Carlos Rey , psicòleg clínic, supervisor i docent 

 

Las otras lecturas del trabajo social 

 

En las situaciones como la actual crisis, se suele decir que son malos tiempos para la 

Lírica, sin embargo Lírica es mi aportación a estas jornadas: el tercer recull de mis 

Otras lecturas, que corresponden a los artículos de los dos últimos años que han 

aparecido en la revista del Colegio de Psicólogos. Otras lecturas que quieren difundir el 

pensamiento crítico frente al discurso dominante. Otras lecturas que pretenden hacer 

visible la vulnerabilidad que anida en la condición humana. Y, sobre todo, un espacio 

donde se reivindica la subjetividad humana, tan negada por el cientificismo.  

 

Como ya tenéis el recull entre las manos, quiero aprovechar la invitación en esta mesa 

tutti frutti para hablar de las otras lecturas del trabajo social. 

 

Dadas las muchas ventajas y pequeños inconvenientes de no tener un cuerpo teórico 

propio, el trabajo social, a lo largo de su corta historia, también ha recurrido a las otras 

lecturas existentes sobre el lugar de su práctica: lo social. Del cristianismo al marxismo, 

desde el principio, el trabajo social ha recurrido a las otras lecturas de lo social que le 

ha ofrecido la antropología, la sociología, la psicología, el psicoanálisis, la política del 

estado de bienestar, etc. 
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Actualmente, las otras lecturas de moda en el trabajo social son las técnicas de 

gestión... del discurso de la administración de empresas. La que os ha enseñado a 

gestionar el tiempo, las agendas, las reuniones, las listas de espera, los recursos..., y 

hasta a confeccionar catálogos de recursos y servicios. Gracias al eufemismo del 

lenguaje empresarial se habla mucho más de técnicos en gestión que de trabajadores 

sociales. Y también se ha sustituido el historial de los casos por expedientes 

informatizados para mayor gloria de la «burrocracia». 

 

No hace falta ser economista para decir que esta última lectura del trabajo social, esa 

que se ha ido a buscar en el discurso de las escuelas de negocios..., ha sido un mal 

negocio. Cómo juzgar, sino, el negocio cuya avaricia ha roto el saco que se tendrá que 

remendar con la reducción de vuestros salarios. 

 

Añadamos a estos tiempos de crisis la del propio lenguaje que quiere dar cuenta de la 

crisis. Josep Ramoneda, en La cultura de la crisis, nos dice: «La capacidad normativa 

que el poder económico ejerce se constata en la universalización del lenguaje del 

management. De un tiempo a esta parte, todo se gestiona: se gestionan las personas, 

se gestionan las parejas, se gestionan los hijos, se gestionan los conflictos personales, 

se gestionan los amores y los odios. Es decir, todo es simplificable y todo es 

manipulable. La negación de la complejidad de la economía del deseo conduce a 

convertir cada acción humana en algo cuantificable en términos monetarios. El hombre 

«como empresario de su propia vida», como dice Michela Marzano. Las librerías están 

llenas de manuales que, a partir de los criterios de gestión económica, pretenden 

enseñarnos a gobernar nuestras vidas». Especulando, claro, es decir, sin Ética alguna. 

De esos barros vienen estos lodos: la crisis que nos atenaza. 

 

Dado que no existe un cuerpo teórico de referencia en el trabajo social y que por lo 

tanto siempre se necesitará de otras lecturas de lo social, me pregunto, os pregunto si 

esta crisis puede ser una oportunidad para hacer una mejor selección a la hora de tener 

que recurrir a las otras lecturas de lo social, y en paralelo reflexionar en jornadas como 

estas, y de forma continuada a través de los colegios profesionales, a fin de consensuar 

un criterio propio de lo social basado en la propia experiencia y en la reflexión conjunta. 

 

Quiero poner sólo un ejemplo, donde creo que es urgente tener un criterio propio. Me 

refiero al tema de la salud mental y los servicios sociales básicos, que es el tema que 

llevo varios años trabajando en los cursos que imparto. En este tema, actualmente, la 
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otra lectura que el trabajo social ha adoptado sin apenas crítica es el discurso 

biomédico de la neuropsiquiatría, donde la salud será un derecho, pero la enfermedad 

es un negocio, cuyos criterios de diagnosis oficial son los que marca el manual 

estadístico de los desórdenes mentales o DSM, de la Asociación de Psiquiatras 

Norteamericanos, y cuyo tratamiento es jerárquicamente químico. 

 

Un discurso ideológico que quiere seguir los pasos de la gestión del riesgo de la 

peligrosidad social, iniciada por Tony Blair, aunque su partido acaba de perder las 

elecciones en el Reino Unido, y con ello la pretensión de controlar la conducta humana 

mediante el ADN. 

 

Un discurso médico que, como la guerra preventiva, prima la seguridad sobre la libertad 

y, en consecuencia, ofrece una asistencia que resta existencia al ser humano. 

 

Un discurso autoritario que, en Catalunya, la dirección de programas de S. M. ya ha 

empezado a imponer el tratamiento único en los mal llamados servicios públicos, pues 

en salud mental son privados y la mayoría están en manos de órdenes religiosas. 

 

Un discurso prepotente que ha reducido los factores biopsicosociales que intervienen 

en el conflicto psíquico a uno solo: el biológico, despreciando la subjetividad y el 

malestar social. 

 

Un discurso que cronifica y excluye, y que por lo tanto va en contra del principio 

integrador del trabajo social. 

 

En tanto que la nueva Ley de servicios sociales nos obliga en el encuadre de primaria a 

trabajar en contra de la estigmatización, la cronicidad y la exclusión social, esta otra 

lectura de la evidencia pseudocientífica de la neuropsiquiatría, no es una lectura 

apropiada para el trabajo social. 

 

Lo que os propongo es una lectura nueva, una lectura propia: construir un criterio 

propio en el trabajo social del medio que queremos cambiar, aunque alteremos el 

orden. 
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Sílvia Ventura , magistrada del jutjat de 1a instància 40, especialitzat en incapacitacions 

i internaments psiquiàtrics 

 

Sílvia Ventura introdueix el tema de l’avaluació circumstancial de la persona, que és 

extrapolable a la incapacitació. Una malaltia és suficient per incapacitar o per fer una 

petició d’incapacitació. No només ens hem de fixar en el diagnòstic, sinó també en les 

circumstàncies de cada persona: quines necessitats té, si pot valdre’s per ella mateixa, 

etc. Si amb la incapacitació no aconseguim una major protecció de la persona, 

incapacitar no serveix de res. S’han de garantir els drets de les persones i intervenir 

exclusivament per allò que li fa falta. És necessari partir del principi d’autonomia. Les 

societats internacionals demanen plens drets dels incapacitats, substituir fundacions 

tutelars per seguiment. La línia a seguir és nomenar una persona només per alguns 

temes, respectant l’autonomia de la persona. Les famílies són els primers que moltes 

vegades no defensen els drets. Se’ls demanda la tutela i no se’n poden fer càrrec.  

 

En el procés de les incapacitacions intervenen moltes variants: jurídiques, ètiques, 

econòmiques, socials, etc. Els SSB fan peticions d’incapacitacions i és molt important 

com es fan els informes des dels SSB. Recalca la importància de construir uns criteris 

propis del treball social.  

 

 

Sera i Rafa Sánchez , educador social i gestor cultural; Factoría Los Sánchez 

 

Després de l’excel·lent representació d’Educador social en Alaska, en la seva 

intervenció en la taula, ambdós defensen la necessitat i la importància de potenciar les 

tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC), per tal de treballar en xarxa per 

afavorir el treball social.  

 

 

Óscar Rebollo , professor de sociologia de la UAB, membre de l’IGOP (Institut de 

Govern i Polítiques Públiques) de la UAB 

 

Óscar Rebollo va parlar de quatre dilemes i contradiccions del treball social: 

 

— Els vulnerables, les demandes dels altres «acomodats». 

— La necessitat d’incidir en les situacions, en els processos que les generen. 
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— El cas per cas és diferent que el treball en comunitat. 

— SSB especialitzats que demanen transversalitat i interdisciplinarietat. 

 

«El treball de serveis socials satisfà les demandes de les persones amb necessitats. 

L’objecte és atendre les persones que són més vulnerables. Les necessitats i els 

problemes fan posar en funcionament dispositius. Però això no agrada a la gent. Per 

exemple, els problemes de la immigració provoquen diferències i incomprensions», va 

explicar el professor. 

 

Les polítiques socials no són íntegres: existeix una gran necessitat d’atendre, però en 

realitat es posen pegats davant de situacions d’exclusió social i vulnerabilitat. D’aquesta 

manera, els serveis socials es converteixen en legitimadors del sistema. Des de SS 

s’incorpora allò que és estructural, que prové del món laboral, fiscal, social i polític..., 

però a vegades els SS funcionen com un antisistema. 

 

És necessari pensar en la connexió existent entre els SSB i els serveis especialitzats, 

en els recursos específics i en les estratègies.  

 

 

Lluïsa Moret , regidora de l’Ajuntament de Sant Boi 

 

Lògica dels serveis socials bàsics des de la visió de la responsabilitat política a 

l’administració local 

 

Rol institucional i posicionament polític 

En el marc de la reflexió personal sobre els serveis socials bàsics i des del rol exercit 

com a responsable política d’aquest àmbit en un administració local, he pogut identificar 

un seguit d’aspectes clau i de visions complementàries, que s’han de tenir present pel 

seu caràcter absolutament estratègic. 

  

Visió ideològica: malgrat la complexitat de l’actual context social, econòmic i polític, 

hem de reconèixer la importància del moment històric en el qual ens trobem, pel que fa 

a la identificació de drets subjectius i l’aposta per la garantia d’aquests drets a partir 

dels processos de construcció legislativa que s’han realitzat. S’ha volgut dotar de 

centralitat discursiva les polítiques socials, passant de valors fonamentals a drets de 
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ciutadania relacionats amb la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a la 

dependència, així com tot el que es relaciona amb necessitats socials bàsiques.  

 

Visió estratègica:  com a conseqüència lògica de la identificació de drets i la creació de 

marcs legals necessaris per la seva garantia, estem situats en la concreció del sistema 

de serveis a partir del fet que se’ls ha de donar resposta. En aquest marc, és 

fonamental el paper que tenen les administracions locals, a diferència del que ha passat 

en altres sistemes de serveis.  

 

Visió de l’acció política en l’àmbit local:  com incideixen aquestes visions i com es 

concreten en la pràctica política local, des de la lògica de la quotidianitat i l’obvietat de 

la proximitat a les necessitats i realitats humanes de les ciutats? Cal tenir en compte 

que les administracions locals continuen sent les pitjor dotades de recursos i les més 

desbordades en demandes, així com l’existència de contínues contradiccions entre 

competències i voluntats. A aquesta dificultat estructural i clàssica se suma l’actual 

context econòmic i social. Tot i això, és evident que cal un nou model d’intervenció 

social més proactiu, preventiu, centrat en accions estratègiques que superin la lògica 

basada en l’atenció a necessitats individuals, i es passi a intervencions integrals i 

comunitàries. Es tracta d’apostar per la promoció de l’autonomia personal i la 

perspectiva preventiva; per tant, passar d’intervencions assistencialistes i reactives, que 

actuïn sobre les conseqüències, a enfocaments proactius, que abordin les causes i els 

factors desencadenants de les situacions que generen exclusió social.  

 

A banda d’aquestes diferents visions, que es troben i se superposen en la vivència del 

moment actual dels serveis socials en els entorns locals, des de la reflexió més 

personal, crec que es poden evidenciar dues situacions clarament identificables. En 

primer lloc, els serveis socials municipals s’han convertit en un exemple perfecte de 

model de sincretisme, els ha tocat i els toca combinar i conciliar diferents marcs de 

referència i diferents enfocaments, intentant aconseguir que conflueixin en la millor de 

les maneres de fer possible, per obtenir, també, la millor de les respostes a les 

necessitats de la ciutadania que han d’atendre. En la tessitura contemporània, ens 

trobem amb nous marcs legals, un nou sistema de serveis, la situació de crisi 

econòmica actual, l’aparició de noves desigualtats i situacions d’exclusió social, així 

com la necessitat de models d’intervenció diferents que han de combinar actuacions de 

contenció de l’emergència social amb iniciatives estratègiques que situïn la lògica de la 

inclusió social de forma transversal en el global de les polítiques públiques.  
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Però aquesta recerca del sincretisme està resultant molt complexa i fa que, cada cop 

més, s’estengui la vivència personal, però també col·lectiva, entre les persones 

polítiques i tècniques que treballen en aquest àmbit, d’una escissió personal i 

professional. Un sentiment de viure i actuar en contradicció entre les competències, les 

exigències, les necessitats i realitats i les respostes. Entre el que s’ha de fer, el que es 

vol i es creu que s’ha de fer, i el que el context i els recursos permeten que s’acabi fent.  

 

A més, tot plegat es produeix en mig d’un canvi real de situació: d’uns serveis socials 

invisibles i invisibilitats, i alhora marcats per l’estigma de l’atenció a la marginalitat, cap 

a la construcció d’un nou sistema de serveis socials que se situa en el centre del 

discurs i de les agendes polítiques, i que ha de superar el repte de la universalització i 

la garantia de drets subjectius. També ens trobem amb el repte de la necessària 

coresponsabilitat i coordinació interinstitucional en tot aquest procés, a més de comptar 

amb la generació de xarxes amb el tercer sector.  

 

Per aquest motiu, espais de reflexió i debat col·lectiu com aquestes Jornades 

adquireixen més sentit que mai i es converteixen en punts de referència pel gruix del 

capital humà vinculat a la pràctica política i professional en la dimensió dels serveis 

socials.  

 

 

Marina Sánchez , coordinadora tècnica de programes d’inclusió i cohesió social ICASS, 

Departament d’Acció Social i Ciutadania 

 

En la seva intervenció, Marina Sánchez va remarcar la importància de dissenyar 

polítiques socials d’inclusió i exclusió social, i va parlar del Pla d’Acció per a la Inclusió i 

la Cohesió Social a Catalunya 2010-2013. 

 

Referint-se al terme inclusió, va aclarir que el concepte d’inclusió significa ‘integració, 

inserció i modificar estructures’. En aquest sentit, va posar de manifest que el fenomen 

de la pobresa i l’exclusió social és quelcom que afecta tots els agents, i va defensar que 

el Pla Interdepartamental de Salut Pública ha de ser liderat pels serveis socials.  

 

«La transversalitat és una estructura que requereix estructura, i una certa estabilitat i 

responsabilitat, i dotar-se de professionals amb capacitat de liderar i gestionar, amb 

coneixement del territori, planificació i participació. Això evita duplicitat i aporta 
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eficiència», explica Marina Sánchez. «És necessari fer una avaluació de les polítiques 

públiques per evitar disfuncions del sistema». Sánchez coincideix amb els seus 

companys de taula en el fet que cal potenciar l’autonomia de les persones. «S’ha d’obrir 

la visió, sincronitzant els diferents àmbits de les polítiques socials, tant l’estatal, com 

l’autonòmic o local». 

 

 

Eva Fernández , presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 

Barcelona, cap d’estudis d’infermeria de l’Escola Universitària Creu Roja 

 

Eva Fernández expressa la posició de les ONG, dels moviments veïnals i la repercussió 

de la fragmentació de la ciutadania. «En èpoques de crisi hi ha la necessitat de 

disposar de més equipaments i serveis. No es pot renunciar a la defensa d’allò que és 

públic». Defensa l’estat del benestar proposant la creació de serveis, tenint en compte 

el moment de crisi actual, però defensant que les retallades es poden fer en altres 

sectors.  

 

L’externalització pot significar la privatització dels serveis. Per això, s’ha de garantir 

responsabilitat governamental, universalitat, equitat, respecte a la diferència, 

transparència, participació i rendiment de comptes a la ciutadania, que és qui «paga» el 

servei. Els usuaris són actors socials. És necessari establir pràctiques participatives, 

compartir espais entre els professionals i els veïns. S’ha de treballar en xarxa des de 

l’horitzontalitat.  

 

 

Reflexions dels participants de la sala, en relació  amb la taula de debat 

transversal i transdisciplinària 

 

- Importància d’integrar l’àmbit sanitari i l’àmbit social. 

- Els treballadors i les treballadores socials han de tenir la capacitat d’exercir el 

lideratge. 

- Pèrdua del sentit de la claredat del treball social, aprendre l’absurditat i l’ambigüitat, 

el soroll..., acceptar la incertesa, no ser fruits de l’ansietat que ens genera el que 

fem. 

- La supervisió possibilita una altra mirada que ens ajuda a ordenar, a pensar, a 

resituar-nos. 
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- El nostre compromís és amb l’usuari, no és una qüestió d’obligació; és important 

sentir-nos satisfets amb la feina que fem. 

- No podem ignorar els usuaris, la xarxa i el tercer sector. 

- És important tenir present l’imaginari social de la ciutadania, el sentit del fracàs, i no 

negar aquest fracàs ni les expectatives de la vida de les persones. 

- Importància del treball individual, grupal i comunitari.  

- Treballar per la carrera professional. 

- Necessitat de revisar la formació i els programes de postgrau. 

- Necessitat de la recollida, per part dels col·legis professionals, de les bones 

pràctiques. 
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2.10. Conclusions i perspectives de futur de les 8es 

Jornades de Serveis Socials Bàsics 
 
A continuació, es presenten les conclusions extretes de les intervencions, les 

exposicions dels i de les ponents que han participat al llarg de les 8es Jornades de 

Serveis Socials Bàsics, així com també de les valoracions de totes les persones 

assistents, amb l’objectiu de convertir-se en un punt de referència per afrontar els 

desafiaments futurs.  

 

� Formació 

 

• Oferir preparació i fomentar habilitats per augmentar el lideratge estratègic i la 

direcció dels equips de treball dels serveis socials, així com facilitar 

l’actualització de tots els professionals d’acord amb les noves necessitats.  

 

� Protecció de dades 

 

• Treballar amb el deure legal des de l’Administració local. Elaboració de 

normatives més ajustades a les especificitats de la Llei de serveis socials i a la 

protecció de dades.  

 

� Marc de treball 

 

• Possibilitar el desenvolupament en un marc de treball més ampli, que inclogui 

la direcció política, la gerencial i els professionals dels serveis socials, sense 

recels i amb suport institucional.  

 

� Espais de reflexió i participació dels professional s 

 

• Els professionals han de ser més respectuosos a l’hora de reconèixer les 

propostes per part dels equips directius.  

 

� Model econòmic 
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• Fer un reposicionament dels serveis socials en el nou paradigma en què vivim: 

canvi de model econòmic cap a models més comunitaris, redistributius i de 

reconstrucció.  

 

� Compromís 

 

• Ressaltar el compromís de les organitzacions a l’hora de desenvolupar les 

competències professionals en l’àmbit de l’ètica (actituds, valors, principis, 

habilitats...).  

 

• Recuperar la relació/vincle amb les persones i amb l’essència del treball en 

serveis socials («no hi ha tècnica sense ètica»). 

 

� Proposta per als col·legis professionals 

 

• Crear tallers de bones pràctiques accessibles als professionals. 

 

� Sensació de malestar 

 

• S’ha fet palès un malestar relacionat amb:  

1) Les identitats professionals 

2) Les formes de treball 

3) Les problemàtiques i demandes de les persones ateses 

4) Les condicions de què es disposa per donar resposta 

 

� Reconstruir el sistema 

 

• És important cercar l’excel·lència i aconseguir fer visible la situació actual del 

sector.  

• És necessari comptar amb un important procés d’implicació i treball de tot el 

col·lectiu. 

• Convé un gran esforç, per part dels professionals i de les administracions 

públiques, per poder implementar els marcs legislatius aprovats.   

 

� Doble tasca 
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• La crisi que estem vivint té una doble lectura: per una banda, una transformació 

molt important de les persones que atenem, de les seves famílies i de la nostra 

manera de treballar; per l’altra, un entorn social en profunda transformació que 

no tornarà a ser com havia estat abans.  

 

• Cal una doble tasca que doni resposta a nous reptes i necessitats i, al mateix 

temps, aprofundeixi en l’estudi, la formació, l’ètica i la cura de nosaltres 

mateixos per poder donar una bona atenció.  

 

� Ètica i espais de treball 

 

• En augmentar el nombre de persones amb dificultats, augmenta la necessitat 

d’incloure la reflexió ètica per poder afrontar la complexitat i les contradiccions, 

així com també es posa de manifest la necessitat de crear espais de treball 

teòric i científic.  

 

� Visió més oberta 

 

• Cal sincronitzar els diferents àmbits de polítiques socials, tant l’estatal, com 

l’autonòmic i el local.   
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4. INFORME SOBRE LES AVALUACIONS DE LES 8JSSB 

 

VUITENES JORNADES DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

Uns nous serveis socials: com es pot reconstruir el  sistema? 

26 i 27 de maig de 2010 

Avaluació de les Jornades 

 

Organització de les jornades      0   1   2   3   4    5  

Tema proposat       0   1   2   3   4   5    

Metodologia utilitzada       0   1   2   3   4   5 

Adequació de l’espai       0   1   2   3   4   5    

Horari i durada de la jornada      0   1   2   3   4   5    

Participació dels assistents      0   1   2   3   4    5    

Conferència inaugural       0   1   2   3   4   5 

Escenari Eix 1. Marc legal       0   1   2   3   4   5 

Escenari Eix 2. Models organitzatius      0   1   2    3   4   5 

Escenari Eix 3. Estratègies professionals    0   1   2   3   4   5 

Taula debat transversal i transdisciplinària    0   1   2   3   4   5 

Conclusions, perspectives de futur i cloenda    0   1   2   3   4   5 

Educador social en Alaska        0   1   2   3   4   5 

Grup de teatre       0   1   2   3   4   5 

 

Propostes de temes que es podrien tractar en future s edicions 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

 

Comentaris i altres propostes 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Les vostres aportacions ajuden a la continuïtat d’aquestes Jornades professionals. 

Moltes gràcies!  
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AVALUACIÓ 8 JORNADES SERVEIS SOCIALS BÀSICS 2010
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Disseny imatges Carlos Rolando, The Design Works 


