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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 subjec-
tes i de la comunitat.
Les dimensions de l’actual crisi econò-
mica i les seves conseqüències en la 
vida i el benestar de les persones for-
cen les polítiques públiques del sector, 
especialment les de tipus populista 
però no exclusivament, cap a un cert 
retorn a l’assistencialisme.
La consolidació dels drets de les per-
sones com a resultat de les reivindica-
cions 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 respos-
tes 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, com-
plexa. Difícil, si no impossible, de sim-
plificar. 
La situació socioeconòmica ha empitjo-
rat de manera catastròfica i, paradoxal-
ment, la tendència dels darrers anys a 
intentar assolir cotes altes d’autonomia 
i de benestar es veu seriosament 
compromesa.  Així doncs, a la com-
plexitat 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 amb el 
que es denomina “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 in-
tens sobre les estratègies necessàries, 
en el nostre sistema, per fer front al 
canvi.
Certament, en edicions anteriors 
d’aquestes Jornades, ja s’ha plantejat 
des de diversos punts de vista la com-
plexitat dels subjectes, de les xarxes 
i, en definitiva, de la realitat amb què 
operem diàriament. Així doncs, propo-
sem considerar els múltiples escenaris, 
els subjectes, la remor mediàtica, les 
noves organitzacions ciutadanes, el 
tercer sector… tants i tants interro-
gants…, però especialment proposem 
tenir en compte la tensió productiva, 
dialèctica, que sorgeix entre discipli-
nes, entre sectors, entre àmbits, entre 
territoris per abastar totes les possi-
bles sortides.
Una vegada més plantegem i compar-
tim interrogants i reflexions sobre la 
nostra pràctica. 
Us convidem a participar-hi amb José 
Navarro, professor i investigador de la 
Universitat de Barcelona, qui obrirà el 
debat amb una conferència.
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