PRESENTACIÓ

DEBATS EN TREBALL SOCIAL I POLÍTICA SOCIAL 2021

Els Debats en Treball Social i Política Social
arribaven el 2020 a 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 o els
condicionants socials de la salut.
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, han cercat una certa
repercussió social, exposant realitats sovint
incòmodes o poc presents en les esferes polítiques i
mediàtiques.

Fem 10+1 anys!

12 de novembre de 2021
9.00 h - 19.30 h
Auditori del Centre Cultural La Mercè

debatstreballsocial.wordpress.com

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.
Abordarem
també,
els
reptes,
oportunitats i riscos de la implantació de la
Intel·ligència Artiﬁcial en l’atenció a les persones.

OBJECTIUS

MÉS INFORMACIÓ A:

debatstreballsocial.wordpress.com
Twitter:
@DebatsSocial
#DebatsTreballSocial

Organitza:
COL·LEGI OFICIAL
DE TREBALL SOCIAL
DE CATALUNYA

DELEGACIÓ DE GIRONA

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

DESTINATARIS

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

INSCRIPCIONS

Dues modalitats d’inscripcions:
Amb la col·laboració de:

Modalitat A
Presencial tota la jornada: 9€ (inclou el dinar)
Modalitat B
Streaming, sessions 4 i 5 (16h - 19.30h): gratuïta
Cal omplir formulari en línia amb les dades personals
ﬁns el dia 5 de novembre de 2021.
Es lliurarà certiﬁcat d’assistència als participants a la
modalitat presencial.

Programa
08.30 h Acollida
09.00 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, Lluís Marroyo, director
gerent de la Fundació Campus Arnau d’Escala i
Núria Pi, regidora de Drets Socials i Cooperació
de l’Ajuntament de Girona.
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.
Presentació i conducció / Jordi Solé, Serveis Territorials
de Girona, Departament de Drets Socials
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

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).

16.00 h - 18.00 h Oportunitats i reptes de la
Intel·ligència Artiﬁcial SESSIÓ 4
(oberta en streaming)

Analitzarem les oportunitats i els riscos de la
implantació de la Intel·ligència Artiﬁcial en l’atenció a les persones.
Presentació i conducció / Carme Montserrat, Vicedegana de pràcticum i programes de mobilitat, Facultat
d’Educació i Psicologia, Universitat de Girona
El rol de la co-creació en l’acceleració d’una Intel·ligència Artiﬁcial aplicada als serveis socials / Albert
Sabater, Professor Serra Húnter de Sociologia, Director de la Càtedra-Observatori d'Ètica en Intel·ligència
Artiﬁcial de Catalunya (UdG), i Coordinador d'Estudis
del Màster en Economia de l'Empresa (Business
Economics) a la Facultat de Ciències Econòmiques i
Empresarials de la Universitat de Girona.
Intel·ligència Artiﬁcial en l'àmbit social: el rol del
Tercer Sector en el disseny de sistemes d'IA / m4Social - Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya.

Superilles socials: cap a un nou model d’atenció a
domicili / Lluís Torrens, Director d’Innovació Social,
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i
LGTBI, Ajuntament de Barcelona

11.45 h - 12.15 h Pausa cafè

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 (Ajuntament de Girona), Xevi Casademont i Quim Brugué
(Universitat de Girona)
Posada en comú de les principals conclusions a
càrrec dels dinamitzadors

18.00 h - 18.15 h Pausa

18.15 h - 19.30 h Conferència “Cuidar en ciudades
en tiempos de crisis ecológica” SESSIÓ 5
(oberta en streaming)
Yayo Herrero, antropòloga, enginyera, educadora social.
Professora, investigadora i activista ecofeminista.

14.00 h - 15.30 h Dinar
(càtering al claustre de La Mercè)

Disseny gràfic: pereserrat.cat

