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PRESENTACIÓ 

La primera edició dels “Debats per la inclusió social de Girona”, es presenta com un cicle de 3 debats organitzat 
pel Consell de Cohesió i Serveis Socials de Girona, òrgan municipal que aglutina diferents entitats i agents 
socials locals. 

Des de fa tres anys el Consell treballa a partir de 3 grups de treball per sumar esforços i articular accions 
conjuntes que facin front a problemàtiques socials que s’han vist agreujades els últims anys per l’impacte de la 
crisi econòmica. Problemàtiques que han derivat en un augment de les situacions sobrevingudes de pobresa i 
exclusió i que condicionen la vulnerabilitat i la incertesa vital de moltes persones i famílies de Girona, fet que 
incrementa les desigualtats i posa en risc la cohesió social. 

La finalitat  del cicle és obrir un espai de diàleg per reflexionar i per entendre i compartir diagnòstics en relació a 
les temàtiques que s’han treballat des de cada grup. També pretén debatre i proposar accions i idees que 
puguin plantejar, des de les possibilitats del món local, respostes concretes a reptes capitals com la millora de 
l’ocupabilitat o la lluita contra l’exclusió social i treballar coordinadament entre tots els agents per orientar 
l’acció al foment d’oportunitats i a la garantia dels drets socials. 

OBJECTIUS 

 
- Facilitar espais que estimulin el debat sobre les problemàtiques socials i les solucions per fer-hi front,  des de la 
perspectiva de la inclusió social. Mitjançant la reflexió i l’aprenentatge compartit tan de professionals del món 
de la intervenció social com de la ciutadania en general.   
 
- Treure conclusions que contribueixin a la validació i valoració de la metodologia i el pla de treball vigent  del 
propi Consell, així com a la millora de l’orientació de les polítiques i de l’acció social en general a la ciutat de 
Girona.  
 

PROGRAMACIÓ 

 
3 DEBATS ( Un debat organitzat per a cada un dels 3 grups de treball): 

 

I.  1r debat, 7 d’abril de 2016 

I.  2n debat, 14 d’abril de  2016 

II.  3r debat. 20 d’abril de 2016 
 

HORARI 

 
De 18:30 – 20:30 h.  
 

ORGANITZACIÓ 

  - Secció de Suport Tècnic i Avaluació als  Serveis Socials (Ajuntament de Girona) 

  - Secretaria tècnica del Consell de Cohesió i Serveis Socials (Ajuntament de Girona) 

  - Voluntaris membres dels diferents entitats membres del Consell de Cohesió is Serveis Socials  
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1r DEBAT 

“Els reptes de l’ocupació a escala local. Com fer front al problema de la situació d’atur de persones 
amb més dificultats  per trobar feina?” 

PRINCIPALS OBJECTIUS 

 
- Conèixer arguments sobre el què cal millorar i el què està funcionant  pel què fa a la ocupació de perfils amb 
més dificultats de inserció a nivell local. 
 
- Cercar solucions que ens permetin actuar davant la situació de urgència, però també de manera preventiva, 
pensant en el futur.   
 
- Conèixer i compartir iniciatives i experiències de treball que hagin tingut bons resultats  pel què fa a la 
problemàtica de l’atur en perfils amb factors d’exclusió.   
 

PONENTS 

- Ramon Ballester. Doctor en Economia i  professor del Departament d’Economia  de la Universitat de Girona. 
- Jose Alonso. Responsable del Projecte Yob de la Fundació  ÈXIT, d’inserció sociolaboral de joves 
 
- Modera: Marc Geronès (Serveis Socials - Ajuntament de Girona), en substitució de la representant del Grup 1 
del Consell, Mª Rosa Agustí (PIMEC-AGE), que excusa la seva absència. 

RECULL DE CONTINGUTS DE LES PONÈNCIES 
 

Primerament  obre i el cicle i dóna la benvinguda i als assitents la tinent d’alcalde de l’Àrea d’Igualtat, Drets 

Socials, Treball, Joventut i Seguretat , Sílvia Paneque. Destaca la importància de la cooperació entre les 

administracions i les entitats i agents socials com la millor manera per millorar els resultats de l’acció social en el 

món local. Posant èmfasi en la necessitat de seguir promovent espais transversals com el Consell de cohesió per 

afrontar problemàtiques socials com les que s’abordaran en aquets cicle. 
 

Ramon Ballester:  

“ Els reptes de l’ocupació a escala local. Com fer front al problema de l’atur de les persones 
amb més dificultats per trobar feina?” 

 
La presentació té com a  objectiu principal presentar algunes opcions de caràcter tècnic i polític per intentar 

orientar les polítiques d’ocupació cap a una millora de la inserció de les persones que es troben més allunyades 

del mercat de treball. 

 

La primera part fa un anàlisi de les causes i efectes de la gran recessió econòmica dels últims 8 anys com a 

conseqüència del model socioeconòmic i polític de l’estat espanyol, en comparació amb els països de la UE: 
 

• Abans de la crisi hi havia una especialització excessiva en sectors de baixa productivitat com la 
construcció i el turisme, mentre que l’ocupació en sectors lligats a la recerca i el desenvolupament es 
trobaven per sota de la mitjana europea. 

 
• Contractació de baixa qualitat: el % de contractes de temporals doblen la mitjana europea l’any 2007, 

just abans de la crisi (31 %) 
 

• Corrupció generalitzada i ineficiència en la regulació i en la despesa pública. En contra del què s’ha anat 
dit moltes vegades, hi havia superàvit abans de la crisi. El problema ha estat una política de despesa en 
infraestructures  desmesurada  i  insostenible.  

 
• La reforma laboral ha donat en general més poder als empresaris, fet que dificulta que la recuperació 

es traslladi a  una millora dels salaris i les condicions laborals. La crisi ha reduït la capacitat negociadora 
dels sindicats I encara més si tenim en compte que amb la taxa d’atur tant elevada i l’augment dels 
aturats de  llarga durada ha fet que més persones estiguin disposades a treballar per salaris baixos i 
pitjors condicions. 
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• La crisi ha reduït la capacitat de protecció del sistema social espanyol, amb una caiguda de la taxa de 
cobertura de prestacions  per atur i la consolidació de polítiques d’austeritat. En un escenari polític on 
s’han destinat més diners a rescatar el sistema financer que al benestar social. 

 
 En l’actualitat, tot i que hi ha hagut recuperació econòmica, segueix persistint un model excessivament 
dependent del turisme i no ha pujat el % de llocs de treball en el sector R+D. En un context on s’està creant 
ocupació però d’una molt baixa qualitat (24 % treballadors amb contracte temporal).  
 
En la segona part es centra indicar les polítiques actives d’ocupació (PAO) que considera que donen millors 
resultats, a partir d’estudis que han analitzat diferents PAO durant anys a nivell europeu. Posant-ho en relació 
també amb en el Programa Girona Actua: 
 

• Les PAO tenen millor efecte en general al mig i llarg termini (2-5 anys), sobretot pel què fa la formació i 
els subsidis a la ocupació. Mentre que la orientació sociolaboral personalitzada té millor efectes a curt 
termini (1 any). Tenint en compte els indicadors d’aquests estudis i els resultats d’inserció del 
programa, el Girona Actua es considera com una bona pràctica, sobretot pels instruments que utilitza 
(orientació i seguiment molt personalitzat, subvencions a la ocupació) i els perfils que prioritza (joves i 
majors de 45 anys).    

 
En la tercera part posa l’atenció en la situació de l’atur i el mercat de treball a nivell de la ciutat de Girona: 
   

• Destaca l’alta terciarització de l’economia de la ciutat (més de 70 % de la ocupació). Pel que fa la taxa 
d’atur per sectors, destaca l’elevadíssim % de persones que venen del sector de la construcció (30 %). 

 
• Destaca també com en dades absolutes, el sector amb més persones aturades (assalariats i autònoms, 

segons dades de desocupats registrats) és el del comerç al detall (672), però en canvi el que té la taxa 
d’atur més elevada és el sector la construcció (36 %). 

 
���� Finalment, posa èmfasi en opcions i orientacions sobre mesures i polítiques a emprendre per 
millorar els programes d’ocupació a nivell local, tenint en compte les persones més excloses del 
mercat de treball (com a resultat  d’un estudi que es va realitzar a la ciutat de Girona) :  
 

• Estudiar mesures concretes per fomentar la conciliació laboral de dones amb fills, sobretot famílies 
monoparentals. 

 
• Estudiar mesures concretes de suport  persones que no tenen cotxe i/o carnet i que tenen problemes 

per desplaçar-se asl llocs de treball. Repensant el servei de transport públic per millorar l’accessibilitat 
en zones com els polígons industrials etc. 

 
• Millorar la connexió dels serveis d’ocupació amb el teixit empresarial local. Cercant sectors amb baixes 

taxes d’atur i lligar la formació dels aturats a les necessitats empresarials. 
 

• Incidir i reforçar en formació en competències transversals (treball en equip, adapatabilitat, tolerància 
al fracàs etc.), per adaptar-se millor als canvis tecnològics  i a les noves necessitats. 

 
• Flexibilitzar, diversificar i personalitzar els itineraris d’inserció: “tractar casos diferents de manera 

diferent” , adaptant els itineraris a cada persona.   
 

• Afrontar un debat obert i real sobre la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) i/o revisar i millorar 
l’actual model de la RMI, com a possibles mesures per intentar combatre el problema de l’atur 
cronificat de llarga durada.  

 
• Cal emprendre mesures (també des del món local) per afavorir un nou model productiu i una nova 

regulació que permeti eixamplar l’estat del benestar 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jose Alonso: 

“ Estratègies en la recerca de feina. La experiència de la Fundació Èxit” 
 
Primerament comença l’exposició fent un repàs de la història i el naixement de la Fundació Èxit, de inserció 
sociolaboral de joves, al barri del Raval de Barcelona, així com la seva missió, objectius i valors principals. En 
relació a aquests valors, en destaca alguns de fonamentals : 
 

• La confiança amb els joves (“posem els joves a casa de l’empresari” ) 

• Fer de “pont” entre el món empresarial i el social 

• Treball en xarxa. Molta gent ho diu però poca gent ho fa. El treball en xarxa real sorgeix quan es 

treballa cadascú en la seva tasca però amb un objectiu comú compartit.  
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• Sostenibilitat. Apunta que el pressupost de l’entitat depèn només en un 15 % de finançament públic. 

De fet moltes de les empreses participants fins i tot paguen i ajuden a finançar els projectes. Això 

permet tenir projectes molt ben definits i no dependre de les polítiques actives de l’administració, que 

moltes vagades no s’adapten als objectius de treball. 
 
Pel què fa a les dades de context, posa de relleu el gran problema del fracàs escolar (el 22 % dels joves 

espanyols no acaben la secundària, mentre la mitjana europea se situa en el 12 %). Aquests s’erigeix com un 

dels principals problemes que cal afrontar com a societat 

 

Seguidament posa de relleu el  voluntariat corporatiu, que té l’objectiu de mobilitzar als empleats de l’empresa 

per dur a terme activitats d’acompanyament de joves participants a la Fundació. Aquesta experiència s’erigeix 

com un entitat molt enriquidora i que dóna bons resultats.  

 

En aquest sentit, la Fundació Èxit desenvolupa estratègies i activitats per posar en contacte i trencar estereotips 

entre la figura del jove, de l’educador social i de l’empresari. Com un pas inicial indispensable per anar 

trencant motlles i prejudicis i poder avançar cap a un treball basat amb la confiança. 

 

La Fundació Èxit treballa per tirar endavant el procés de inserció dels joves que venen de lla secundària, on les 

entitats socials i educatives deriven els joves i les empreses participen en tot el procés 
   

1. Projecte DUO Èxit � Orientació i formació prelaboral. Cal orientar els joves per treure’ls de la idea de  
treballar “del què sigui”, i començar el procés perquè siguin conscients del seu potencial i les seves 
capacitats diferencials. 

2. Projecte E-Duo Èxit � Especialització formativa  

3. Projecte Yob ���� Cerca activa de feina + inserció i manteniment del lloc de treball 
 

Seguidament, posa atenció en algunes idees a destacar  en relació a les tendències del mercat de treball actual:   
 

•••• Augment  i “normalització” de la inestabilitat, mobilitat i temporalitat laboral, que fa que els joves 
s’hagin d’anar readaptant contínuament. 

•••• Cal integrar la Idea als joves que el projecte formatiu i professional és quelcom que es va construint i 
desenvolupant al llarg de tota la teva vida, que no acaba quan surts de la universitat. La idea que quan 
estàs treballant estàs també formant-te.  

•••• La importància del domini de les xarxes socials com a estratègia per crear marca personal 

•••• Importància de desenvolupar i crear un pla de treball laboral: necessitat de buscar feina “ara” però  

plantejar-se un objectiu a llarg termini (“on vols treballar d’aquí 5 anys”). 

 

A partir d’aquí, la ponència es centra en el Projecte Yob, en el qual es treballa a partir de la formació a mida i el 

Training intensiu d’entrada al mercat laboral. En aquest procés, és clau que a banda  de formar i donar eines als 

joves perquè trobin feina, es posin esforços en aconseguir en la mida del possible que continuïn els estudis i es 

garanteixi que assoleixin una formació mínima (cicles de grau mitjà), vetllant perquè puguin compaginar feina i 

estudis. 
 
Què és el  Training intensiu d’entrada al mercat laboral ? 

 

• És un mòdul de formació de 2 mesos en el que un grup de joves, amb l’acompanyament  de voluntaris 
corporatius d’empresa, aprenen a posicionar la seva candidatura en el procés de selecció.  

•••• Sorgeix de la necessitats de buscar alternatives a la frustració que generava els mètodes clàssics de 
buscar feina amb el suport d’un orientador, en el qual molts joves moltes vegades no aconseguien ni 
entrevistes amb les empreses. 

•••• Aplica el model de treball per competències com un model efectiu per afrontar el problema de la 
invisibilitat dels joves en els processos de contractació. 

•••• A través del contacte directe amb el mercat laboral (voluntariat corporatiu) i de l’aprenentatge 
d’habilitats per cercar i posicionar-se en les processos de selecció, els joves aprenen a conèixer el seu 
potencial i a com presentar-lo a l’empresa.  
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•••• Es promouen iniciatives i s’utilitzen tècniques com: participació d’empreses  en el procés, identificació 
de competències, marca personal, “speed datings”, mentors d’empreses, vídeo currículum  

 

���� A nivell de conclusions,  destaca 5 idees importants: 
 

1. L’empresa no pot ser el final del procés de inserció dels joves, sinó que ha de formar part de tot el 
procés. 

2. El treball en xarxa ha de ser real, tots els agents han de tenir clares les seves tasques però aquestes han 
d’anar encaminades a uns objectius comuns consensuats.  

3. El procés de recerca de feina no finalitza un cop s’ha aconseguit la feina. S’han de integrar les eines i la 
constància en l’actualització i “reciclatge” de la trajectòria formativa i professional. 

4. S’ha de promoure una actitud proactiva i de responsabilitat  en totes les fases del procés. 

5. Les competències digitals i les estratègies com la creació d’una manca personal digital són eines 
fonamentals i útils  per garantir més oportunitats de inserció al llarg de la vida laboral.   

 
   

IDEES , RELFEXIONS I CONCLUSIONS DEL DEBAT  

 

• Es posa sobre la taula la reflexió que totes les polítiques actives d’ocupació –inclòs el Girona Actua- 
tenen com a horitzó un escenari de plena ocupació.  Aquesta premissa preveu que estimulant la 
contractació de l’empresa millorarà l’ocupació, quan se sap que l’ocupació no depèn de l’empresa i els 
seus costos sinó de la demanda i el consum. Cal tenir en compte les teories que apunten que en un 
món globalitzat no es pot pensar més en aquesta plena ocupació, ja que sempre sobrarà mà d’obra, 
que serà la menys ocupable. A més, entre els desocupats amb consciència de “precariat” (sobretot 
dones joves formades), es va perdent cada vegada més  la motivació per ser un ocupat estable a 
compte de tercers. Per tant, es considera oportú buscar noves alternatives i explorar i orientar tan les 
polítiques  actives d’ocupació com les polítiques locals en general a les a noves formes d’economia 
emergents com són les iniciatives de l’economia social i solidària als barris, les iniciatives  d’economia 
col·laborativa, el cooperativisme, els “livings labs” etc. Tot i així, és evident que sense una política de 
garantia de rendes que garanteixi uns mínims a les persones, serà molt difícil tirar endavant aquestes 
noves iniciatives.   

• Es debat els canvis necessaris del model productiu vigent, i es parla de la importància del sector 
industrial i de la pèrdua de llocs de treball generalment de qualitat  que ha suposat la davallada 
d’aquest sector, versus l’excessiva terciarització de l’economia gironina.  

• En relació a l’actual model de formació professional dels joves, s’arriba a la conclusió que calen més 
esforços i recursos per part de l’administració i les empreses i per promoure una formació professional 
de més qualitat adequada a les noves necessitats del mercat de treball. 

• Es reivindica la necessitat de impulsar la formació dels programes de inserció des de la perspectiva de 
gènere, repensant i potenciant itineraris de formació tenint en compte les necessitats de les dones i 
especialment de les famílies monomarentals. 

• Es debat i s’argumenta també la necessitat de promoure mesures i polítiques que potenciïn 
l’apropament i el lligam entre els serveis socials i d’ocupació pública i el món empresarial a nivell local, 
des del punt de vista de la filosofia “guanyador-guanyador”, per buscar aquets punt mig on els 
objectius dels “dos móns” convergeixin.  En aquest sentit, i per part del món social, calen més esforços 
en investigar, cercar i redefinir i adaptar els programes a les noves necessitats dels sectors econòmics. 
Així mateix, cal treballar  arguments i “vendre” millor els programes de manera que puguin atraure 
més a les empreses, més enllà de les subvencions a l’ocupació.  

• Per millorar l’atenció i l’èxit en els processos de inserció, i tenint en compte els perfils més allunyats del 
mercat de treball, cal per sobre de tot garantir un tracte i uns servei adaptat a les necessitats de cada 
persona. No només tenir en compte el seu perfil i capacitats sinó la seva conjuntura i el moment vital 
en el qual es troba.  Mètodes com la formació a mida i els mentors d’empresa , es plantegen com útils 
per aconseguir aquesta millora.      
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2n DEBAT 

“Pobresa i exclusió social: Podem arribar a una situació irreversible? Com afrontar el problema des 
del món social. 

PRINCIPALS OBJECTIUS 

- Exposar i clarificar els conceptes de pobresa i exclusió social  
 
- Conèixer i dimensionar a nivell general la pobresa i l’exclusió social a al ciutat de Girona 
 
- Deliberar sobre quines polítiques socials i actuacions cal promoure, prioritzar, mantenir o revertir per afrontar  
  el  problema de la pobresa i la exclusió social a Girona.  

PONENTS 

- Núria Fustier. Consultora i docent en matèria de serveis i polítiques socials 
- Gemma Clapés.  Responsable dels Serveis Bàsics d’Atenció Social de l’Ajuntament de Girona  
 
- Modera: Alícia Sánchez Jurista familiar i directora de l’Àrea d’Intervenció Comunitària d’AD Iniciatives Socials  .   

RECULL DE CONTINGUTS DE LES PONÈNCIES 

  

Núria Fustier:  

“ Reflexions sobre l’abordatge de l’exclusió social des dels Serveis Socials”.  

 
La primera part de la presentació és centra en abordar la pobresa i d’exclusió social a nivell conceptual, per 
argumentar què ens serveix més de cara a orientar la intervenció social: 
 
Què és al pobresa? Ens ajuda el concepte a orientar la intervenció social? 
 

• Des d’una visió històrica, quan neixen les polítiques socials i el sistema de serveis socials propis de 
l’estat del benestar, neixen per intentar corregir les desigualtats econòmiques, que desencadenen 
inevitablement desigualtat socials. Per tant,els serveis socials tenen l’origen en la lluita contra la 
pobresa. 

 
• Tot i així, és un concepte que se’n parla molt però que és molt unidimensional difícil de operativitzar. 

Tothom l’entén com una manca de recursos econòmics, per tant, per cobrir aquesta manca de recursos  
la solució seria relativament fàcil: posar diners.  Però les problemàtiques socials són complexes i van 
més enllà de la manca de recursos econòmics. Per això és un concepte limitat alhora d’abordar 
aquestes problemàtiques i desplegar les polítiques socials adients.  

 
• Cal abordar el debat sobre la pobresa com un concepte relatiu i que depèn de les comparacions que 

fem. Quan considerem què existeix? Amb qui ho comparem? On posem el llindar?. Hi ha països o 
regions  que es consideren més pobres però que les persones viuen amb les necessitats bàsiques 
cobertes i socialment de manera més integrada i cohesionada que altres països o regions on hi ha més 
riquesa. En aquest sentit, tampoc ens resulta vàlid abordar la intervenció social tenint en compte 
només la pobresa.   

 
 
Per tant, el concepte d’exclusió social ens resulta més útil que la pobresa. Perquè? 
 

• Sorgeix als anys 90 com una nova mirada més integral i multidimensional que ens permet fer un 
abordatge més complet de les problemàtiques socials (que són, per naturalesa, complexes), i a 
“afinar”millor el coneixement de les necessitats de les persones.  

 
• Quan parlem d’exclusió/inclusió estem parlant de processos dinàmics, de diferents contextos on les 

persones podem estar en moments determinats de la nostra vida, i que permet abordar les situacions 
des de més perspectives. 

 
• És evident que les dificultats econòmiques i la situació d’atur prolongat són habitualment el motor de 

processos d’exclusió social, els quals es manifesten com un concatenació d’efectes negatius que es 
retroalimenten. Però sovint aquest processos són complexes i requereixen d’aquesta mirada més 
àmplia.  Evidentment que cal tenir en compte la dimensió d’exclusió econòmica (pobresa), però no ens 
quedarem aquí, sinó que s’abordaran altres dimensions i/ àmbits claus de la vida de les persones 
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(laboral, residencial, salut, relacional, formatiu, político-ciutadà, territorial etc.).  
 
En aquest sentit, en el context de crisi econòmica, es posen alguns exemples d’ aquesta mirada més àmplia 
necessària per diagnosticar la complexitat de les problemàtiques socials, a través dels diferents àmbits i factors 
d’exclusió social: 
 

• Pel què fa l’àmbit laboral, és rellevant senyalar que el context de crisi ens ha demostrat que el fet de 
tenir una feina ja no garanteix necessàriament que una persona quedi fora d’una situació d’exclusió, 
precisament per l’augment de la precarietat laboral. En un país (Espanya) on, a més, el 20 % el PIB 
prové de la economia informal, fet que posa en risc els drets laborals.  

 
• En relació a la salut, cal tenir present que hi ha persones que tot i tenir ingressos suficients, poden 

quedar excloses o patir discriminació en determinades esferes de la vida per la seva condició, malaltia 
i/o discapacitat. 

 
• L’esfera relacional,  és a dir, les xarxes socials, familiars o comunitàries, que configuren la vida i 

desenvolupament de les persones, s’erigeix com un àmbit fonamental. S’ha de tenir present que ha 
estat gràcies a aquestes xarxes que les persones han pogut suportar i aguantar millor els efectes 
negatius de la crisi econòmica (pensionistes que cuiden dels néts, estratègies d’ajuda familiar i 
comunitària etc.). Per altra banda, les persones que no tenen accés a aquestes xarxes o que les que 
tenen s’han deteriorat, tenen més opcions d’estar en una situació d’exclusió. Per tant la solidesa i la 
“salut” de l’àmbit relacional és clau per la millora de la persona i per fer front a nous problemes i/o 
dificultats que puguin sorgir. 

 
• En l’àmbit formatiu, cal tenir presents que bona part de la població activa no està formada ni 

preparada per les noves demandes i exigències del mercat de treball, sobretot pel què fa a les noves 
tecnologies. Aquests canvis s’han donat molt ràpidament i ha propiciat que moltes persones es trobin 
fàcilment  en una situació d’exclusió perquè el seu sector de treball s’ha quedat obsolet o perquè no 
poden competir amb persones més joves. A més, no podem obviar que estem en un dels estats 
europeus amb un índex més elevat d’abandonament escolar (al voltant del 30 % a Espanya). 

 
• En l’àmbit político-cuitadà, que té a veure amb els drets de la ciutadania, es posen de manifest 

situacions d’exclusió de persones “sense papers” que no poden votar i/o persones d’aquí que han 
marxat a l’estranger i tampoc poden fer-ho. Però sobretot el greuge comparatiu que suposa per a 
persones immigrades, per exemple, el fet de perdre la feina i tot el què això pot comportar en el 
retrocés dels drets com a ciutadans ( i per tant els greuges per accedir a tots els serveis públics).  

         
Pel què fa a l’acció social des dels serveis, doncs,  aquesta perspectiva d’anàlisi a partir dels àmbits d’exclusió 
permet diferenciar i prioritzar les problemàtiques, de manera que no s’hagi d’abordar com un “tot”, facilitant les 
fases de la intervenció per anar trobant millor solucions equilibris, pas a pas.   
  
A continuació posa exemple d’algunes polítiques que s’estan portant a terme en aquests moments i les seves 
limitacions:  
 

• Les polítiques de garantia de rendes a Catalunya i a l’estat ha demostrat que no són suficients (sobretot 
fa referència a la RMI des de l’agost del 2011). En canvi en zones com el País Basc, han desenvolupat 
una renda mínima molt més compensadora i integradora, no només perquè és més quantiosa, sinó 
perquè és menys excloent i es manté com un complement una vegada la persona ha trobat feina. El 
principal problema és que a nivell local hi ha poc marge de maniobra pel què fa a la gestió de la 
garantia de rendes. Cal plantejar-se, per tant, de quina manera es podrien augmentar les competències 
de les administracions locals.  en la gestió de prestacions socials, ja que són aquestes qui millor coneix 
les necessitats.   

 
• De la mateixa manera, en relació a les polítiques d’ocupació, s’apunta que el món local ha fet més i 

millor servei en matèria d’ocupació que les administracions supralocals, tot i que tenen menys 
competències.  

 
•  En relació al tema de l’habitatge, cal revisar a nivell de Catalunya la llei d’habitatge vigent i fer-la més 

ambiciosa tan pel què fa els recursos com pel què fa marge de maniobra.    
 
•  Pel què fa a la política educativa, caldria ampliar la mirada i la intervenció del sistema educatiu més 

enllà de l’educació formal,  abordant també les necessitats d’aquelles famílies amb menys recursos. 
 

Finalment es planteja, si l’exclusió social és multidimensional, com afrontem el seu abordatge?  
  

• No podrem abordar l’exclusió social si no ens plategem treballar seriosament des de la 
transversalitat. S’ha de trencar la idea de que cada departament treballa des de la seva parcel·la. En 
aquest sentit no cal  canviar-ho tot  de cop sinó impulsar més iniciatives concretes conjuntament, que 
abordin un tema amb un sol objectiu però des de totes les perspectives.  

 
• Per fer això el món local és clau (l’Ajuntament i totes les entitats i agents locals), i és qui hauria de 

treballar més d’aquesta manera, ja que és qui coneix millor les necessitats de les persones i qui pot 
donar millor respostes des de la proximitat.  
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• Cal reivindicar, per tant, més competències per les administracions locals, en contra dels grans plans 
que es dissenyen des dels governs centrals que després costa molt concretar en el territori.   

 
I des dels Serveis Socials? 

 
 
• S’ha de canviar el rol dels serveis socials com a “cotxe escombra” dels altres àmbits o departaments, 

en el sentit que se’ls hi atribueix el paper “de tramitadors” d’ajuts econòmics, sigui quin sigui l’àmbit, 
quan no és aquest el seu paper. 

 
• Cal aprofitar aquesta visió integral que han adquirit el Serveis Socials a través de la seva intervenció, i 

reivindicar el paper clau que poden jugar com a facilitadors i promotors d’aquesta visió transversal 
en d’altres àmbits més segmentats.     

 
• Cal reivindicar l’objecte i l’espai propi dels Serveis Socials. En aquest sentit es planteja que l’àmbit 

relacional, entès com aquesta promoció de xarxes relacionals a tos nivells en les quals les persones 
s’hi pugin integrar, com l’objecte principal de l’acció dels serveis socials, en el qual, a més, hi molt camí 
per fer.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gemma Clapés:  
 

“Com afrontar l’exclusió des del món local ? L’exemple dels Serveis Socials de l’Ajuntament 
de Girona” 
 
Primerament es disposa a fer una anàlisi de les dades dels Serveis d’Atenció Primària de l’Ajuntament de l’any 
2015, a partir precisament del model d’anàlisi dels factors d’exclusió, avisant que es tracta de dades 
significatives però esbiaixades i no representatives a nivell de ciutat, ja que falten dades importants d’entitats  
d’altres serveis socials:  
 

• S’han atès a 5.976 persones  (4.551 nuclis familiars) que han tingut alguna demanda social. Això és una 
dada no gens menyspreable, tenint en compte que es tracta d’un 7 % de la població gironina.  

 
• En relació a l’àmbit econòmic i laboral, un 30 % tenen dificultats per cobrir les necessitat bàsiques 

(alimentació, habitatge i consum energètic). Destacant que hi ha un 10 % que consta que estan sense 
ingressos. 

 
• En l’àmbit residencial, un 26 % de les persones ateses han canviat d’habitatge almenys 1 vegada l’any i 

un 5 % es troben en procés de desnonament. En aquest sentit, ressalta l’accés a l’habitatge com la 
problemàtica més important de les famílies. Això ho demostra el fet que la major part d’ajuts 
d’urgència que es tramiten és per aquesta finalitat.   

 
•  En l’àmbit sociosanitari es percep, des del professionals del servei, una major inestabilitat emocional i 

un agreujament de les malalties de salut mental.  
 
• Pel què fa l’àmbit polític-ciutadà, el 8% de les persones de nacionalitat no espanyola es trobava en una 

situació irregular. Aquestes persones no tenen dret a la sanitat, ni a les ajudes socials de cap tipus, etc. 
Per tant es fa molt difícil poder oferir una oportunitat i poder pal·liar els altres factors de risc que 
puguin tenir 

 
• En relació a l’àmbit relacional, el qual sosté que es tracta un dels àmbits fonamentals dels Serveis 

alhora de intervenir i incidir en la millora de les persones, consta que un 30 % de les persones ateses 
tenen una xarxa dèbil i un 15 % no tenen xarxa social (% que creixen respecte anys anteriors).  En 
aquest sentit, explica algunes exemples que l’augment de la conflictivitat i deteriorament relacional 
com a conseqüència de les sobrecàrregues que han patit, com poden ser les formes de convivència 
obligada, la impossibilitat de parelles de separar-se etc.  

 
• En l’àmbit educatiu, es calcula que un 30 els infants % de les famílies ateses  consta que tenen un 

rendiment escolar no adequat, fet que fa pensar la necessitat de posar més esforços perquè no 
segueixi augmentant el fracàs escolar i tot el què això comporta per les oportunitats de cara al futur. 

 
Seguidament presenta un resum del model de Serveis Socials de l’Ajuntament, com a eina per promoure la 
inclusió a la ciutat, fent un repàs al seus antecedents i la seva organització). Es tracta d’un model (que està 
actualment en revisió i actualització), basat en la cohesió social, l’atenció integral i  el desenvolupament 
comunitari.  
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Finalment, fa un resum de la manera om es concreta aquest model en els Serveis d’Atenció Primària, a partir 
de conceptes clau com: 
 

•  La proximitat: el desplegament de la xarxa de serveis bàsics en el territori de manera integrada 
conjuntament amb d’altres serveis i entitats (Centres cívics, Centres Oberts, Plans de desenvolupament 
comunitari) 

 
• La mirada de la inclusió social: la importància de concretar l’anàlisi dels casos posant la persona i les 

seves necessitats en el centre de l’atenció, i tenint en  compte el diagnòstic de la exclusió/inclusió.   
 
• La importància de les relacions socials en la intervenció: tenir en compte l’àmbit relacional micro 

(famílies) i el macro (barri-comunitat), com a objecte clau de treball i de intervenció dels professionals. 
Ressaltant el fet que els últims anys s’ha desviat aquesta atenció perquè s’ha hagut de prioritzar 
l’atenció lligada  les prestacions i cobertura de necessitats bàsiques.  

 
• La importància de la intervenció social integrada: basada en l’encaix entre el treball de cas familiar, el 

treball grupal, el treball comunitari i el treball en xarxa. Treballant també per projectes comunitaris 
concrets i desenvolupament una avaluació continuada que ens permeti millorar aquesta intervenció i 
saber els canvis que generem.  

 
• La importància dels professionals i del seu coneixement en la definició de polítiques socials locals 

  

IDEES , RELFEXIONS I CONCLUSIONS DEL DEBAT  

 

• S’obre el debat sobre el difícil equilibri entre la dedicació dels professionals a registrar dades i a 
justificar tràmits administratius, versus la intervenció amb les persones i famílies. En general s’està 
d’acord que els programes requereixen una dedicació excessiva de supervisió i justificació i a més de 
forma poc àgil.  En qualsevol cas, s’argumenta que el problema és la manca d’avaluació real d’aquestes 
dades. S’entén, doncs, que cal convertir aquestes dades en informació útil, i que aquesta reverteixi 
d’una manera clara i concisa en la millora dels serveis.  L’avaluació, per tant, no només és necessària 
sinó que és una de les principals mancances del sector social,  per això cal optimitzar l’ús i el retorn que 
es fa d’aquesta informació perquè sigui útil i poder mesurar millor els impactes de la intervenció. Amb 
la necessitat també de millorar la tecnologia i els sistemes  de registre per fer-lo més àgils.    

• Cal buscar espais i desenvolupar estratègies conjuntes que reforcin aquesta idea de transversalitat, 
més enllà dels serveis socials, per integrar tots els agents implicats en l’acció local. Posant de manifest 
la idea que hem de ser capaços de crear més projectes conjunts entre les administracions i el tercer 
sector social. Més enllà de les marca de cadascú, identificant més el què ens uneix que el què ens 
separa i sobre tot avançant cap a la construcció d’una relació guanyador – guanyador, on el conjunt de 
la ciutadania se’n beneficiï.  

• Es debat també el tema de l’objecte i l’espai propi dels Serveis Socials. S’està d’acord en general que el 
relacional ha de ser un àmbit fonamental de la intervenció (sobretot com a objecte diferencial), però 
es reivindica també com a rol propi el fet de ser un sistema integrador d’altres sistemes (sanitat, 
educació, ocupació, joventut, habitatge etc.). No tan perquè sigui un encàrrec sinó perquè ha acabat 
essent una funció essencial en la qual ha esdevingut un referent. Per tant, es conclou que tan pel què 
fa a la intervenció directa a les persones com pel què fa a la pròpia cohesió i organització interna 
d’aquesta intervenció amb altres serveis, el factor relacional és clau per definir els serveis socials en 
un sentit ampli.          

• Es posa sobre la taula l’aproximació als Drets Humans com un paràmetre necessari alhora d’abordar 
els conceptes de pobresa i exclusió social. Citant una definició de la pobresa com “el resultat de 
conculcar un o varis drets humans de les persones.” (que té l’avantatge és vàlida per tot el món) es 
posa de manifest la importància de la dimensió política, que és la que ha de promoure aquests drets 
(com han vingut demostrant molts moviments socials els últims anys).  En aquest sentit, doncs, cal 
tenir present que la resposta a aquestes problemàtiques socials ha de ser essencialment política. 
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3r DEBAT 

“La crisi i els efectes sobre la salut mental i emocional. S’està donant prou cobertura a la 
problemàtica? 

PRINCIPALS OBJECTIUS 

- Conèixer arguments sobre l’afectació de la crisi econòmica a la salut mental i emocional de la societat, 
especialment dels col·lectius més vulnerables o amb factors d’exclusió 
 
- Deliberar sobre quines polítiques socials i actuacions cal promoure, prioritzar, mantenir o revertir per afrontar 
la problemàtica i impulsar solucions des de l’acció sociosanitària en l’àmbit local. 

PONENTS 

- Anna García-Altés. Responsable de l’Observatori del Sistema de Salut  de Catalunya  
- Pau Batlle. Cap de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut de DipSalut (Diputació de Girona) 
- Anna Planadevall. Psicòloga i tècnica del projecte Àmbar (Ajuntament de Girona) 
 
- Modera: Paco Pardo. Responsable del Programa de Salut Emocional de Càritas Diocesana de Girona.    

RECULL DE CONTINGUTS DE LES PONÈNCIES 
 
En el darrer debat del cicle, i com a colenda del mateix, la tinent d’alcalde de l’Àrea d’Igualtat, Drets Socials, 

Treball, Joventut i Seguretat , Sílvia Paneque, dóna la benvinguda als assistents fent una referència a la utilitat 

d’aquest cicle de debats per reflexionar i plantejar idees i nous enfocaments útils que puguin ampliar i reforçar 

la resposta a les situacions d’exclusió i de vulneració de drets socials a la ciutat, a partir del desplegament del 

model de serveis socials de l’Ajuntament.   

 
Anna García-Altés:  

“ Efectes de la crisi econòmica en la salut de la població de Catalunya”  

 

La ponència es centrarà en resumir aspectes clau de l’informe “ Efectes de la crisi econòmica en la salut de la 

població de Catalunya” publicat el 2015 a demanda del parlament de Catalunya per revisar periòdicament 

indicadors de salut vinculats a la crisi econòmica.: 
 
• Hi ha evidència dels efectes de la crisi sobre la salut i un augment de la prevalença de problemes de 

salut mental. També que la població vulnerable és la que més pateix els efectes de la crisi en la seva 
salut i que els evidencia, a més, a curt termini. 

 
• Segons indiquen nombrosos estudis, els determinats socioeconòmics (atur, educació , nivell de renda) 

són els que tenen un major pes en la salut (40 %). Els vinculats als hàbits saludables el 30 %, els factors 
ambientals el 10 % i l’accés al sistema de salut només el 20 %.   

 
• Si no hi haguessin hagut transferències socials , la meitat de la població estaria avui en risc de pobresa 

(l’actual és del 21 %, després de transferències socials). 
 
• El patró de pobresa ha canviat en el període de crisi: al 2014 els menors de 16 anys eren els que 

mostraven un major risc de pobresa, mentre que abans de la crisi eren els majors de 65 anys els més 
afectats.  

 
• A Catalunya, a l’any 2004 la renda del 20% de la població més rica era 4,8 vegades la renda del 20% de 

la població més pobra; a l’any 2014 era de 6,5 vegades superior.  
 
• La reducció global de la despesa en salut ha estat d’un 14% entre els anys 2010 i 2014. El pes del 

Departament de Salut en el total del pressupost ha passat del 36% l’any 2010 fins al 40% de l’actualitat. 
 
• Pel què fa a indicadors de salut, es constata que l’esperança de vida ha seguit augmentant. Costarà 
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molts anys arribar a veure l’efecte de la crisi en un indicador tan global. En tot cas, s’haurà de poder 
analitzar-la en determinats col·lectius vulnerables.  

 
• En relació als suïcidis. Tres de cada quatre morts per suïcidi són homes (76,6%). Des de l’any 2007 la 

taxa de mortalitat per suïcidi mostra una tendència creixent, situant-se l’any 2013 en valors similars als 
de principis de la dècada dels 2000. Catalunya i Espanya ha estat sempre entre els valors més baixos en 
ambdós sexes però això no vol dir que s’hagi d’abaixar la guàrdia.  

 
• Es confirma l’atur com a factor de risc de pitjor salut percebuda i com a factor de risc de mala salut 

mental (a partir de l’enquesta  d’auto-percepció de la salut, l’ESCA). També com a factor de risc de 
pitjors hàbits i estils de vida ( consum de tabac, consum d’alcohol i excés de pes. 

 
• Fent la comparació de les persones exemptes de pagament (amb menys ingressos) amb la població en 

general, es conclou que els primers consumeixen el doble de psicofàrmacs (de fet Espanya és dels 
països on es consumeixen més psicofàrmacs de la UE), realitzen casi el doble d’ingressos hospitalitaris 
i visites al CAP,  fan el triple de vistes al centre de salut mental i tenen 3 vegades més trastorns 
mental greus. Aquestes dades són tan preocupants que serà l’objecte d’estudi del pròxim informe de 
l’Observatori de Salut el proper any.   

 
• A nivell territorial s’observa que les comarques amb menys atur són les que tenen més esperança de 

vida i menor taxa de moralitat.  
 
Finalment, es destaca la necessitat de posar més esforços en el disseny de polítiques i plans 
interdepartamentals que tinguin en compte la salut en el lloc que li correspon, és a dir, com un factor 
transversal que ha d’estar present en totes les polítiques socials. En aquest sentit els últims anys s’han impulsat 
algunes experiències d’aquest tipus,  com el PINSAP (Pla interdepartamental de Salut Pública).    
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Pau Batlle:  

“Salut en totes les polítiques. Una mirada cap al benestar emocional ”  

  
La presentació s’estructura a partir de idees i consideracions en 3 blocs, que intenten donar resposta als 
objectius del debat a través de l’experiència i els resultats del Programa “Salut i Crisi” (impulsat per DipSalut a la 
província de Girona l’any 2013):   
 
- La crisi econòmica i la salut. Els marcs d’anàlisi i el diagnòstic participatiu:   
 

• El punt de partida d’anàlisi de la realitat per dissenyar el programa es va fer a partir del creuament de 
dos eixos clau: els determinants de la salut (la salut com a constructe social) i els drets humans (i la 
convenció dels drets de la infància). Tenint en compte també les desigualtats  socials de classe. 

 
• A partir d’aquest diagnòstic participatiu es varen definir 4 eixos de intervenció: Necessitats bàsiques, 

habitatge, benestar emocional, ocupabilitat/ocupació.  
 

• El diagnòstic participatiu es va basar en dues idees força: incorporar la salut en el seu sentit 
transversal a totes les polítiques i mirar de pensar diferent per actuar diferent 

 
- S’està donant prou resposta/cobertura a la problemàtica? Actuacions, inversions i persones ateses:   
 

• El pressupost disponible ha estat d’un total de 6.850.000 € (2013-2016), i els beneficiaris han estat una 
mitjana de 43.000 persones l’any (en 3 anys) . Els beneficiaris per eixos d’intervenció han estat: un 62 
% corresponents a l’eix de necessitats bàsiques, un 25 % d’habitatge i subministraments, un 12 % de 
benestar emocional i família i un 1% d’ocupació. El programa acaba aquest any 2016, tot i que s’està 
mirant si és possible que pugui continuar.    

 
• La línia del programa adreçada a la promoció del benestar emocional, s’entén des d’una visió àmplia: 

salut emocional, atenció psicosocial, acompanyament a la vida quotidiana, foment de l’autonomia, 
tallers d’apoderament (cuina i hort), ajuda mútua, inclusió social a través de l’activitat física, millora de 
les competències i capacitats individuals, tallers i espais d’activació, suport psicològic per a potenciar 
les capacitats i potencialitats (autonomia, autoestima benestar i salut).etc.  

 
• Tenint en compte aquest benestar emocional, es defensa la idea que cal evitar el discurs (encara molt 

hegemònic) que individualitza a la persona com a única responsable de la seva salut emocional. Així, de 
la mateixa manera que els determinants socioeconòmics en els quals neixen les persones determinen 
la major part de la salut física, també ho fan per a la salut emocional.  Per això cal abordar-la no només 
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a partir d’accions individualitzades. 
 

• Pel què fa als projectes subvencionats directament amb l’objectiu del benestar emocional, destaquen 
que hi ha 1 projecte d’ 1 ajuntament (el de Girona), que és el 2 % del projectes,  i 4 d’entitats del tercer 
sector ( el 7 %). Per tant, tot i que les accions directament adreçades a la salut emocional són clau per 
abordar els problemes de salut, els recursos d’acció directa són escassos. Això ho explica en bona part 
l’elevada demanda per cobrir necessitats bàsiques. 

 
- Com millorar la coordinació entre els sistemes de sanitat i de serveis socials? Una aposta per la Governança 
Democràtica: 
 

• La qüestió clau per assolir aquest repte és passar de la competència pels recursos al treball per 
projectes. En aquest sentit un bon indicador d’èxit del “Salut i Crisi” és que le primer any es varen 
presentar 40 projectes i el segon any es va passar a només a 11. Això demostra l’èxit del programa 
potenciant la creació de projectes conjunts formats per diferents actors del territori. Creant xarxes de 
nou o potenciant plataformes o espai de treball comú ja existents.   

 
• Per tant, la millora manera per treballar és passar de la coordinació a la cooperació, un treball 

complicat però que a la llarga acaba donant els millors resultats.  
 
• Altres principis i eines clau que cal potenciar per portar a terme un governança democràtica són: 

implementar un model d’organització territorial; la participació i el treball en xarxa i exercir un 
lideratge difús , apostant per un model d’intel·ligència compartida (el coneixement no està en un 
individu sinó en l’espai que es comparteix). 

 
• En la mateixa direcció,  també s’apunten alguns requeriments i/o maneres de fer indispensables per 

portar a terme aquets governança, com són: la transparència i la confiança, la paciència i al 
generositat, la complicitat i corresponsabilitat, la negociació i la responsabilitat, el reconeixement i el 
respecte mutus. 

 
• Pel què fa  al nou lideratge s’expliquen alguns valors que el defineixen en contraposició amb els “valors 

antics”: Cal passar, així,  de manar a consensuar; de decidir a codecidir; de dirigir a articular, d’obligar a 
facilitar, de coordinar a cooperar, de governar a participar, d’ordenar a contribuït.         

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anna Planadevall:  

“El projecte Àmbar com a exemple de bona pràctica”  
 
La presentació es basa en la explicació del projecte Àmbar com un abona pràctica, donant alguns resultats del 
seu primer any de intervenció. Comença reflexionant per donar resposta a una de les preguntes que es 
plantejaven en el debat: 
 
- S’està donant prou resposta/cobertura a la problemàtica?   
 

• La resposta és clara: no. Sovint l’espera per una vista al sistema de salut mental és massa llarga per 
persones que es troben en una situació molt complicada i/o desesperada i necessiten d’una ajuda 
urgent. Pel què fa a l’atenció primària de salut, les visites són d’uns  20 minuts, temps insuficient per a 
donar un resposta adequada, a més, les visites també són massa espaiades en el temps 

 
• També es considera que cal promoure més la coordinació i/o cooperació entre serveis i sistemes, per 

ser més eficients i garantir una atenció integral de les persones. Això evitaria situacions com la 
victimització secundària, situació que es troba sovint l’usuari com a resultat d’haver d’explicar a 
diferents serveis  la seva problemàtica.     

 
• Des de l’atenció del projecte Àmbar es troben cada vegada amb més persones que demanen auxili en 

comptes d’ajuda, fet que demostra la gravetat en què moltes persones ja arriben al servei, i per tant la 
impossibilitat d’actuar de manera més preventiva.  

 
• Per això la importància de projectes com l’Àmbar, o l’Ubuntu de Càritas, projecte que centren en 

l’ajuda terapèutica i ofereixen a l’usuari una atenció molt més personalitzada i continuada. Amb el 
valor afegit que l’Àmbar es troba interconnectat amb la xarxa dels serveis i entitats socials  i d 
d’ocupació, a més de la sanitària, de manera que té una mirada molt àmplia alhora i acompanyar a 
l’usuari en el procés d’empoderament.  

 
A partir d’aquí s’expliquen algunes dades del projecte Àmbar a partir de l’informe avaluatiu que va realitzar 
l’equip el 2014-2015 (el disseny del projecte, els objectius, els perfils d’intervenció, dades dels participants, el 
circuit de treball i la xarxa de derivació, aportant dades sobre les fases de intervenció). Aquest informe es pot 
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consultar el web del Consell de Cohesió.  
 
A continuació es destaquen algunes conclusions tan pel què fa al plantejament del projecte com als seus 
resultats :     
  

• S’ha creat un mètode de treball propi (mètode àmbar), que ha resultat vàlid i útil sobretot per 
persones entre 30-60 anys amb presència de trastorn adaptatiu i amb voluntat manifesta de realitzar 
un canvi, una millora. Aquets mètode beu de diferents metodologies d’intervenció psicològica per 
enriquir la intervenció ( psicoteràpia breu, teoria psicològica integradora i el model bio-psico-social 

 
• La participació de dones/homes ha estat equitativa, més del què s’esperava.  
 
• S’ha superat el nombre de persones ateses l’any, s’esperaven unes 100 i s’ha acabat atenent a 167.  

 
• La tinença o no de xarxa familiar i social és determinant per la millora dins el procés. 

 
• S’evidencia un gruix important de persones ateses en situació de soledat no volguda. 

 
• S’evidencia un nombre significatiu de dones diagnosticades de fibromialgia i/o fatiga crònica que 

requereixen d’atenció multidisciplinar a nivell mèdic, social i psicològic i que no troben resposta 
efectiva en cap servei. 

 
• La voluntat de canvi de la persona és clau en l’èxit del procés terapèutic. 

 
Finalment també s’expliquen algunes propostes de millora : 
 

• S’han ajuntat els grups amb menys grups de manera que hi hagués un nombre suficient de persones 
per garantir la seva finalitat terapèutica. 

 
• S’ha  començat a actuar coordinadament amb els centres d’atenció de salut primària per donar millor 

resposta als casos de persones amb fibromialgia i fatiga crònica. 
 
•  Cal  treballar i posar més esforços de les polítiques socials per combatre la soledat no volguda.  

 
• Cal redefinir el paper del Grup 3 del Consell de Cohesió (que va dissenyar el projecte i actualment en fa 

el seguiment) , per platejar nous objectius i anar més enllà de les funcions de seguiment del projecte 
Àmbar.  

 
 

IDEES , RELFEXIONS I CONCLUSIONS DEL DEBAT  
 

• Un dels problemes més preocupants alhora d’analitzar els problemes de salut no només és l’augment 
de les desigualtats socials (al nostre país de les més altres a nivell de la UE ) arrel de la crisi sinó altres 
efectes que han tingut una repercussió en el què podríem anomenar l’estat d’ànim de la societat, i que 
té a veure també amb la crisi de valors (augment de l’apatia social, de la competència, de 
d’individualisme per sobre de l’esperit col·lectiu etc.) 

• En relació a les dades per països europeus, s’ha pogut demostrar que aquells que durant al crisi han 
mantingut la inversió social mantenint el model social de l’estat del benestar han tingut els nivell més 
baixos de desigualtats socials en general, mentre que els que han impulsat polítiques d’austeritat han 
ampliat les desigualtats. Per tant, és fa evident que la voluntat política és determinant per la 
prevalença de les d’aquestes desigualtats i les problemàtiques derivades de salut. 

• Cal tenir en compte l’atur, i sobretot l’atur de llarga durada com un factor de risc directament vinculat 
a la salut. També la importància de les transferències econòmiques socials. Aquestes, tal i com 
mostren les dades i tot i que no són suficients, són claus perquè no augmentin encara més la pobresa i 
exclusió i, per tant, augmentin els problemes de salut.   

• Es reprèn el tema del concepte de la salut com a constructe social i l’acord de totes les teories i els 
estudis, les quals demostren en dades la importància clau dels factors socioeconòmics com a 
condicionants d’una bona salut física i emocional. Per tant, les polítiques i les intervencions  per 
millorar la salut han de ser també socials (serveis socials, polítiques educatives, d’ocupació ...) més 
enllà d’allò estrictament sanitari. Per això és fonamental avançar en la creació de polítiques 
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interdepartamentals i lleis que regulin els diferents sistemes en una mateixa direcció.    

• Cal plantejar, en conseqüència, una redistribució del pressupost més coherent i que no 
sobredimensioni tant el sistema sanitari: potser no caldria invertir tant en el sistema sanitari si 
s’invertís més en polítiques socials, (les quals són les que poden prevenir, a la llarga, els problemes de 
salut).  De la mateixa manera, es qüestiona la redistribució pressupostària del propi sistema de sanitat, 
el qual dedica el gran gruix dels recursos a hospitals i farmàcies en detriment, entre d’altres, del 
sistema de salut mental.  

•  Es comenten altres aspectes com la participació social i comunitària, en un sentit ampli i en la forma 
que sigui (voluntariat, moviments polítics i socials etc.), són fonamentals també per enfortir la salut de 
les relacions interpersonals i donar sentit a la vida de les persones.  Fet que condiciona directament la 
salut emocional. Això es relaciona amb la dimensió espiritual com una dimensió també tenir en 
compte en relació a la salut, tot i que transcendeix els altres condicionants de la salut, però que té 
també a veure en com es vincula la persones en les xarxes socials i la relació amb allò que va més enllà 
d’un mateix, que també dóna sentit a la vida.  

• De la mateixa manera, es comenta que hi ha estudis que demostren la relació directa de la salut de la 
persona i la capacitat de la mateixa de generar expectatives vitals. Pe tant, es considera que és un 
bon indicador, a més capacitat de generar expectatives vitals més bona salut percebuda i més bona 
salut emocional.  

•  Cal tenir en compte el marc d’anàlisi de la exclusió i la pobresa a partir del Drets humans (DDHH).  

• Cal destacar la importància de petits projectes com l’Àmbar, ja que el canvi de millora que es pugui fer 
amb 167 persones, és un canvi que tindrà un impacte i repercussió molt més àmplia en cada família i 
entorn social d’aquestes persones      

 



 

 


