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Els Debats en Treball Social i Política Social 
celebren, aquest any, la desena edició. Al llarg 
d’aquests 10 anys hem abordat temàtiques 
diverses que han posat sobre la taula realitats i 
fenòmens vinculats amb les polítiques socials i el 
benestar, en un context local i global. Alguns dels 
temes tractats han estat els drets socials, els 
racismes, les perifèries, el coneixement propi de les 
disciplines socials, els condicionants socials de la 
salut, etc. 

El principal objectiu dels debats ha estat promoure 
la reflexió entre els professionals i estudiants de 
l’acció social, un objectiu modest però necessari, 
per tal de repensar la societat actual i al mateix 
temps posar en contacte el món professional i la 
universitat. Així mateix, els debats han cercat una 
certa repercussió social, exposant realitats sovint 
incòmodes o poc presents en les esferes polítiques 
i mediàtiques. 

L’edició d’enguany posa el focus en les ciutats i les 
cures, un dels grans reptes que haurem d’afrontar 
en el futur més immediat. Dues realitats, aquestes, 
que semblen condemnades a confluir, ateses les 
transformacions socials en relació a l’edat i el 
gènere, entre altres, i la tendència cada vegada més 
important a situar les ciutats i els municipis com els 
actors de referència per a la vida en comú des de la 
proximitat.  

Aportar nous marcs teòrics i conceptuals

Generar coneixements a partir de posar en comú 
experiències en l’àmbit de les ciutats i les cures

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

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

PRESENTACIÓ

OBJECTIUS

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

DESTINATARIS

Dues modalitats d’inscripcions:

Modalitat A
Tota la jornada: 9€ (inclou les 5 sessions i el dinar; 9h – 19.30h)

Modalitat B
Gratuïta (inclous les sessions 3, 4 i 5; 15.30h – 19.30h)

Cal omplir formulari en línia amb les dades personals fins 
el dia 19 de març de 2020.

Es lliurarà certificat d’assistència als participants.

INSCRIPCIONS



08.30 h Acollida 

09.30 h Presentació i benvinguda

Conchita Peña, degana del Col·legi Oficial de 
Treball Social de Catalunya, David Maldonado, 
director de la UNED Girona, Montse Vilà, Degana 
de la Facultat d’Educació i Psicologia de la 
Universitat de Girona i Núria Pi, regidora de 
Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de 
Girona

11.45 h - 12.15 h Pausa cafè

18.00 h - 18.15 h Pausa 

11.45 h - 12.15 h Dinar 
(càtering al claustre de La Mercè)

15.30 h - 16.00 h Projecció del documental 
«Los Cuidados»   SESSIÓ 3 

«Los Cuidados» és un projecte col·laboratiu entre 
el cinema documental i la salut comunitària a 
partir del treball de més de 30 anys al barri de San 
Diego del Puente de Vallecas (Madrid).

15.30 h - 16.00 h Conferència final   SESSIÓ 5 

Presentació i conducció / Oriol Puig, periodista del Diari 
de Girona

«Políticas sociales, para construir ciudades donde 
merezca la pena VIVIR» / Nacho Celaya Pérez, 
Coordinador general de l’àrea de Drets Socials de 
l’Ajuntament de Zaragoza 2015-2019

Programa

Presentació i conducció / Jordi Solé, Serveis Territorials 
de Girona, Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies

Repensar l'organització social de les cures en clau 
feminista / Christel Keller, membre de la Càtedra 
UNESCO Dones, Desenvolupament i Cultures i del 
Grup SoPCI (Societats, Polítiques i Cultures 
Inclusives), Universitat de Vic 

«Los Cuidados», un projecte col·laboratiu entre el 
cinema i la salut comunitària / Antonio Girón, 
cineasta i creador de continguts i Raquel Congosto, 
arquitecta i gestora cultural 

Superilles socials: cap a un nou model d’atenció a 
domicili / Marta Juan Serra, Directora del projecte 
Superilles socials, Direcció d’Innovació Social, 
Ajuntament de Barcelona 

12.15 h-13.45 h Ciutats i cura   SESSIÓ 2

Treball paral·lel en grups per aprofundir en la 
temàtica a partir dels continguts de la primera 
sessió.

Grups de treball dinamitzats per Judit Font (Ajunta-
ment de Girona), Xevi Casademont i Quim Brugué 
(Universitat de Girona)

Posada en comú de les principals conclusions a 
càrrec dels dinamitzadors

16.00 h - 18.00 h Relectura dels vells reptes i 
escenaris de futur   SESSIÓ 4

Són vigents els mateixos interrogants que vam 
plantejar-nos en la primera edició dels Debats de 
l’any 2011? En parlarem amb els mateixos prota-
gonistes i presentarem el nou marc de referència 
per a la planificació del Sistema Català de Servei 
Socials, el Pla Estratègic de Serveis Socials de 
Catalunya.

Presentació i conducció / Carme Montserrat, Vicedega-
na de pràcticum i programes de mobilitat, Facultat 
d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona

A més serveis socials, menys treball social? / Manel 
Barbero, Universitat de Girona 

El retorn de la beneficència? / Amadeu Mora, tècnic 
de serveis socials, Ajuntament de Girona

L’Estat del Benestar en crisi? Els serveis públics en 
crisi? / Manuel Aguilar Hendrickson,  Universitat de 
Barcelona 

El Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya / 
Meritxell Benedí, directora general de Serveis Socials, 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Debat entre els assistents

09.30 h - 11.45 h Ciutats i cura   SESSIÓ 1

Ciutats i cura, dues realitats que conflueixen 
ateses les transformacions socials en relació a 
l’edat i el gènere i la tendència cada vegada més 
important a situar les ciutats com els actors de 
referència per a la vida en comú des de la 
proximitat.

Disseny gràfic: pereserrat.cat


