LES VEUS DELS COMITÈS
EL DESPERTAR CONSCIÈNCIES DEL COMITÈ INSTITUCIONAL
Vetllar perquè totes les institucions estiguin representades és l’objectiu fonamental del Comitè
Institucional, des de la iniciativa social, pedagògica, educativa i psicològica més singular a
desenvolupament de programes d’extensa divulgació. Tothom és benvingut! El IV Congrés facilita
la cabuda de tothom a través de pòsters, comunicacions, taules rodones, etc. tot un ventall
d’oportunitats per participar activament. Llegiu l’entrevista al Comitè Institucional, per saber més
sobre la seva funció en el IV Congrés.
1. Quines novetats té el IV CSSBE?
CP- Jo diria que les principals són l’enfocament i l’abordatge que es farà d’un tema tan actual,
ampli i complex com són les dependències al llarg de la vida d’una persona. I, per descomptat, el
context en el qual arribarà aquest Congrés, en un escenari on els efectes socials, econòmics i
sanitaris de la pandèmia encara seran molt visibles i on també estarà molt present el Pla
Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2020-2024.
MRM- El IV Congrés canvia de nom, deixem enrere el Congrés de Serveis Socials Bàsics i
passem a ser el Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats, per abastar, d’aquesta
manera, tot el sistema públic de serveis socials que s'organitza en forma de xarxa i s'estructura en
serveis socials bàsics i en serveis socials especialitzats.
Per primera vegada ens vam plantejar fer un Congrés fora de la província de Barcelona, i vam
decidir fer-lo a Girona, però la situació actual ens ha portat a fer un pas més i a repensar no
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només el lloc de realització del Congrés, sinó també el format, que en aquests moments encara és
incert.
GM- Hi ha novetats anticipades, com el canvi de nom i de localitat, i novetats sobrevingudes, com
la modalitat de participació en la qual ens haurem d’adaptar sota les restriccions de la pandèmia i
les mesures necessàries per protegir-nos.
Esperem que el canvi de nom, de Serveis Socials Bàsics a Serveis Socials Bàsics i Especialitzats,
coincidint en el temps amb la publicació del Pla Estratègic de Serveis Socials, aprovat pel Govern
amb unanimitat dels partits polítics, sigui un senyal de bon auguri cap a un desenvolupament més
ampli, amb més serveis tècnics i professionals a l’abast d’una ciutadania que ha fet i està fent una
demostració de resiliència davant les actuals circumstàncies.
RR- És un Congrés consolidat en el temps i en cada edició ha tingut novetats que l’han fet únic,
aquest IV Congrés porta com a novetat la incorporació als Serveis Socials Bàsics, els Serveis
Especialitzats, ampliant l’abast de tot el Sistema de Serveis Socials. Una altra novetat ha estat la
de preveure fer-lo a Girona, atès que és un Congrés que té molt impacte arreu de Catalunya, i
arran de la pandèmia fer-lo a més via Streaming.

2. Què s'està coent i quina resposta innovadora pot aportar la temàtica que es tractarà
enguany?
CP- Aquest Congrés ens permetrà abordar el tema de les dependències des d’una mirada global,
àmplia i interdisciplinària. Això en si penso que ja suposa un fet innovador i diferent. Al llarg de la
nostra vida podem ser dependents en molts moments i de moltes maneres i serà interessant
descobrir, a través de les aportacions de les diferents disciplines i els diferents àmbits d’actuació,
com es fa l’acompanyament professional, quines eines tenim, intervencions novadores, nous
projectes, etc.
MRM- Al llarg del nostre cicle vital podem tenir diferents tipus de dependència. Amb el lema del
Congrés “Dependències al llarg del cicle vida”, volíem analitzar i reflexionar conjuntament com
encarar aquestes dependències des dels Serveis Socials, per tal de buscar l’enfortiment i
l’autonomia de les persones. I com a Educadors/res socials és realment important que sorgeixin
projectes més enllà dels perfils de població amb què ens volen identificar, i siguem proactius en la
visibilitat de la nostra pràctica en altres perfils i franges d’edat.
A tot el que teníem previst hem afegit la nova mirada que ens ha de donar el context actual de crisi
sanitària, social i econòmica que ens ha portat la COVID-19.
GM- El tema no pot ser més pertinent. L’esperit dels Serveis Socials es veu reflectit en tot l’arc que
va de la dependència extrema fins a l’autonomia personal, des de la lluita contra l'estigma fins a
l’ajuda a l’altre, que també soc jo.
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Els i les professionals de la psicologia, que esperem estar cada cop més presents a tots els
serveis de Catalunya, participem en aquest repte de militància social per una societat més
equitativa. En aquest Congrés, vivim com un repte poder aportar la nostra experiència en
l’aventura de, com se sol dir, fer prevaldre la canya per damunt del peix, sempre que sigui possible.
RRG- El Pla Estratègic aprovat a finals del 2020 i les situacions d’emergència i vulnerabilitat
sorgides per la pandèmia, marcarà de ben segur els continguts d’aquest Congrés, on la temàtica
sobre les dependències, l’enfortiment i l’autonomia, que s’escau molt en aquest context, aportarà
reflexió i debat tant pel desplegament del Pla Estratègic com per donar resposta a les situacions i
necessitats en què s’ha vist abocada un sector de la ciutadania. Tot amb la mirada de les 4
disciplines que organitzen el Congrés: Educació Social, Pedagogia, Psicologia i Treball Social.

3. A QUI va dirigit el congrés?
CP- A totes i tots les i els professionals de l’àmbit social que vulguin aprofundir en el tema de la
dependència al llarg de la vida de les persones i que tinguin interès a participar en un espai de
debat i d’intercanvi d’experiències i coneixements sobre aspectes transversals de les nostres
intervencions. En definitiva, a totes aquelles persones que vulguin créixer com a professionals.
MRM- A tots els professionals dels Serveis Socials Bàsics i dels Serveis Socials Especialitzats. I
encoratjo a les educadores socials a ser molt presents en aquest congrés.
GM- En primer lloc, a tots els i les professionals que treballen als Serveis Socials. I en un sentit
més estratègic, esperem que resulti d’interès per aquells i aquelles professionals que encara no hi
són, tot i que la seva participació ja està prevista en el Pla Estratègic de Serveis Socials.
RRG- Va adreçat a professionals dels serveis socials bàsics i especialitzats, però també a docents
i investigadors universitaris, responsables tècnics i polítics de Serveis Socials, estudiants i
professionals dels àmbits de la salut i educació. És un Congrés amb una temàtica transversal que
pot ser d’interès per a tots els professionals.

4. Des del comitè institucional, COM viviu el congrés?
CP- Amb molta il·lusió i expectativa. Crec que després de tot el que hem viscut i estem vivint a
causa de la pandèmia, tenir un punt de trobada i de reflexió per a les i els professionals de l’àmbit
social és molt necessari i enriquidor. Sempre calen espais on parar un moment, analitzar i
analitzar-nos, conèixer i descobrir noves formes de fer, pensar sobre allò que fem i com ho fem.
Només així podrem seguir millorant les nostres intervencions i donant una resposta adient a les
necessitats de la ciutadania.
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MRM- Amb l’expectativa que pugui continuar essent l’espai de trobada i d’intercanvi professional,
amb seguretat sanitària. Com una oportunitat de viure la presència conjugada amb la virtualitat, i
que continuï essent un espai dels professionals.
Esperant que les conclusions finals amb els representants institucionals siguin marc de referència
fins al proper Congrés.
Caldria fer un debat important sobre el concepte d’essencialitat de les nostres professions.
GM- Amb energia i també amb lúdica expectació. Serà en un lloc nou, en un temps en què,
esperem, ja estarem vacunats contra la COVID-19, i amb una temàtica que fa palès allò de què
“no hi ha res més pràctic que una bona teoria”.
RRG- Amb molta responsabilitat per la importància que té el Congrés per als professionals i per
als dispositius de serveis socials arreu de Catalunya, així com per la influència que pot tenir com a
generador de coneixement i de propostes de millora tant per als processos com a l’atenció de la
ciutadania, per a augmentar la qualitat i garantir donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

5. PER QUÈ creieu que s'ha de participar en el congrés? (els assistents/professionals)
CP- Precisament per això que comentava en l’anterior pregunta. És una ocasió immillorable per
trobar-nos i posar en comú diferents mirades i formes d’actuar. El tema, les dependències al llarg
de la vida, ho mereix, ja que és un tema plenament actual i on la pandèmia i la crisi social,
econòmica i sanitària que estem vivint hi ha tingut una incidència molt important.
MRM- Per aprendre, per compartir, per militància professional i compromís amb la ciutadania.
D’un temps ençà, hem iniciat una etapa de revisió i reflexió en què els professionals del sistema
han d’estar presents per analitzar i plantejar nous escenaris que permetin una millor atenció a les
persones. Un Congrés és un punt de trobada.
Estem segurs que amb les reflexions dels ponents de les diferents taules i la inspiració que ens
portarà la presentació de noves experiències després del Congrés disposarem de noves eines que
podran ser de gran ajuda en un moment de canvis com el que estem vivint.
GM- Com sempre, per aprendre dels altres. Però, donades les circumstàncies, també per
l’esperança de retrobar-nos en les tres dimensions i amb els cinc sentits, perquè la nostra feina
requereix del nostre cos, i fa massa temps que estem reduïts a les pantalles.
RRG- Perquè és una ocasió única per compartir experiències, bones pràctiques, formes de fer... i
sumar per influir en les polítiques públiques. Per conèixer quines investigacions s’estan duent a
terme en el camp social. I molt especialment per abordar el tema de les dependències i com
transitar cap a l’enfortiment i la millor autonomia possible.
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6. Que demaneu a les persones assistents?
CP- Demanem la màxima participació i implicació en totes les activitats que fem durant el Congrés.
I no només amb l’assistència sinó també aportant COMUNICACIONS que puguin donar a conèixer
experiències i bones pràctiques relacionades amb la temàtica del Congrés.
És el moment de reivindicar més que mai el paper de les i els professionals del món social, i
quantes més veus i mirades sumem en aquest Congrés, és una oportunitat immillorable.
MRM- Que hi participin activament. La transformació només és possible des de la participació
creativa i ben fonamentada de tots i totes.
GM- Que en treguin tot el profit i, sobretot, que s’ho passin molt bé!
RRG- La participació activa una prèvia al Congrés presentant COMUNICACIONS i PÒSTERS dels
projectes, de les bones pràctiques, de les iniciatives per donar-ho a conèixer i difondre entre els
altres assistents. I en el mateix Congrés que vinguin amb ganes d’interpel·lar i debatre, per
construir plegats.
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