LES VEUS DELS COMITÈS
VETLLANT PER LA REPRESENTACIÓ DEL RESSORGIMENT DE NOVES DEPENDÈNCIES
El Comitè Assessor presenta un repte innovador, les dependències sorgides pels efectes de la
pandèmia, de fa 12 mesos. En algun moment de les nostres vides som persones dependents,
temporal o pel llarg de la vida. Una àmplia temàtica que es va complementant amb l’experiència
del Comitè Assessor. Llegiu l’entrevista al Comitè Assessor per conèixer-lo i saber més sobre el
què estan fent.
1. Quines novetats té el IV CSSBE?
La incorporació de la “E”, és a dir, SS.SS. especialitzats units als SS.SS. bàsics. La metodologia
que de manera forçada haurà de ser molt on-line per la pandèmia.
També el fet que el lloc de celebració sigui Girona el que representa una continuïtat en l’ànim
d’anar descentralitzant aquest tipus de congressos, ja que, els SSBS estan a tot arreu de
Catalunya i és important fer-los visibles no només a la capital.
2. Quina resposta innovadora pot aportar la temàtica que es tractarà enguany?
Recórrer el binomi autonomia - dependència al llarg del cicle vital i amb relació a moltes
situacions, amb molta amplitud, a la vegada que destacant l’objectiu prioritari dels professionals,
que és aconseguir el màxim d’apoderament dels usuaris, sense descuidar les seves fragilitats, etc.
Representa una visió relativament innovadora a la posició més assistencial que es viu des de la
darrera crisi econòmica, agreujada per la pandèmia de la covid-19.
Certament la pandèmia ha fet més properes les persones que es consideraven autònomes amb
les dependents, ja que, malauradament moltes de les que fins l’eclosió de la COVID-19 eren
totalment autònomes han passat a situacions d’extrema dependència encara que fos de manera
temporal. Això considerem que ha fet apropar uns i altres i ser conscients de la nostra
vulnerabilitat.
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3. A qui va dirigit el congrés?
A tots els perfils professionals que operen als SS.SS. però també a tots aquells que s’hi
relacionen: altres professionals, com per exemple del sistema judicial, mitjans de comunicació, del
sistema escolar, de salut, etc.
4. Des del comitè assessor, COM esteu acompanyant en l’organització del congrés?
Aportant idees, noms de persones, alertant sobre dificultats de comunicació que sovint es
presenten. També està previst que donem suport al desenvolupament del Congrés els dies que es
dugui a terme participant en la moderació de les taules.
5. Com es viu el congrés des de dins?
Amb molt d’interès però en aquesta edició molt sotmesa a l’evolució de les condicions dictades per
la pandèmia: restriccions, limitacions, etc. El sostre de participació per que fa a persones és molt
alt i actualment una concentració de 600 persones o més és impossible si no es pensa en
plataformes virtuals. I evidentment no és el mateix.
6. PER QUÈ creieu que s’ha de participar al congrés? (els assistents/professionals)
És una ocasió privilegiada per mostrar que aquest és un sistema potent i necessari per a la vida i
el benestar de les persones. Participar mostrant evidències, pràctiques, carències dels recursos,
etc., és imprescindible.
7. Que demaneu a les persones assistents?
Implicació, rigor, difusió i participació activa en els debats.
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