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Presentació  
El 28 i 29 de març de 2007 es va celebrar el I Fòrum de Serveis Socials municipals 
al Palau de Congressos de Catalunya, un espai de  reflexió entorn un nou model de 
serveis socials marcat per la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a la dependència, i la Llei 12/2007, de serveis socials, dues lleis que es vivien 
com una oportunitat històrica per a desplegar un sistema de serveis socials de dret 
subjectiu universal. 

Des de la celebració d’aquest I Fòrum, ara fa quatre anys, el sistema de serveis 
socials ha viscut importants transformacions vinculades a la implementació del nou 
marc normatiu, l’aprovació de noves lleis com la Llei 14/2010 de drets i oportunitats 
de la infància i l’adolescència, i el nou context social i econòmic marcat per una 
crisis que ha fet créixer les situacions de pobresa, vulnerabilitat i exclusió social, i ha 
obert nous debats entorn l’orientació de l’Estat del Benestar. 

Els serveis socials són una peça clau de les polítiques de benestar i són el 
sistema de l’Estat del Benestar en que el món local té més competències. Són l’eix 
vertebrador que garanteix la proximitat a la ciutadania. 

Els serveis socials municipals han estat protagonistes d’un creixement important, en 
professionals, serveis, estructures, i també en demandes i persones ateses, a la 
vegada que juguen un paper cada vegada més actiu en les estratègies d’inclusió i 
cohesió social dels municipis.  

Per això, els serveis socials locals han d’estar preparats des del compromís polític i 
organitzatiu i professional; des de la millora de les estratègies i eines d’actuació; i des 
de la coresponsabilitat social, per respondre els reptes socials del segle XXI: la 
pobresa i exclusió social, l’envelliment de la població i la transformació de les 
estructures familiars.  

Davant d’aquest escenari, el II Fòrum de serveis socials municipals, que es 
celebrarà el 3 i 4 de març de 2011 a l’Auditori ONCE, pretén donar continuïtat a 
l’espai de trobada i reflexió sobre els serveis socials locals iniciat fa quatre anys, i 
esdevenir un espai de referència per tal d’avançar en la definició del model de serveis 
socials locals pel futur.  

 
 



Objectius:  
• Aportar al sector de serveis socials informació i elements clau que permetin 

reflexionar sobre l’actual escenari econòmic i social; el rol dels serveis socials 
municipals, els reptes i les prioritats.  

• Analitzar el desplegament del nou marc normatiu i el seu impacte en la ciutadania, 
en les organitzacions i en els professionals del sistema de serveis socials. 

• Afavorir la reflexió, l’intercanvi i la construcció de coneixement des dels propis 
responsables i professionals del sector.  

• Aportar elements per a l’orientació del desenvolupament tècnic i professional, els 
sistemes d’organització, la provisió i gestió de serveis, i el finançament dels 
serveis socials locals.  

• Generar posicionament del món local entorn els reptes i l’agenda de futur dels 
serveis socials municipals.  

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

3 de març de 2011 
 
8,30 h 
Documentació 
 
09,15 h  
Inauguració, a càrrec de Montserrat Ballarín, presidenta delegada de l’Àrea de 
Benestar Social Diputació de Barcelona; Josep Lluís Cleries, conseller de Benestar 
Social i Família de la Generalitat de Catalunya; Leire Pajín, ministra de Sanitat, 
Igualtat i Política Social (pendent de confirmar). 
 
09,45 h  
Conferència: 
L’entorn global i la nova governança, a càrrec de Joaquin Almunia, comissari 
de Competència de la Unió Europea (pendent de confirmar). 
 
Presenta i comenta: Josep Mayoral, alcalde de Granollers.  
 
11,00 h  
Pausa- Cafè 
 
11,30  h 
Taula Rodona: 
Crisi econòmica i perspectives de futur pel món local, a càrrec d’Anton 
Costas, catedràtic de política econòmica de la Universitat de Barcelona; Joan 
Trullén, doctor en economia de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
Presenta i comenta: Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat 
 
 



12,45 h 
Taula Rodona: 
L’agenda de treball pel desenvolupament tècnic i professional dels 
serveis socials locals: la construcció de coneixement i la validació de la 
praxis professional, a càrrec de Begoña Roman, catedràtica d’ètica de la 
Universitat de Barcelona; Joan Subirats, catedràtic de ciència política de la 
Universitat Autònoma de Barcelona; Toni Puig, professor de l’Institut de Gestió 
Pública d’ESADE en marketing de serveis públics. 
 
Presenta i comenta: : Judit Carreras, alcaldessa d’Olvan 
  
14,30 h 
Dinar 
 
15,30 h  
Taula Rodona: 
El finançament del sistema de serveis socials: fiscalitat, copagament, a 
càrrec de Guillem López Casasnovas, catedràtic d’economia de la Universitat 
Pompeu Fabra; Marisol Rodríguez, catedràtica de política econòmica de la 
Universitat de Barcelona, Júlia Montserrat, professora de Política Social de la 
Universitat de Girona. 
 
Presenta i comenta: Ivan Arcas, alcalde de Molins de Rei  (pendent de confirmar) 
 
16,45  
Taula Rodona: 
Estratègies per la millora de la provisió de serveis socials municipals, a 
càrrec d’Àngels Guiteras, presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de 
Catalunya; Higini Raventós, president de SAR-Quavitae i Edad y Vida; Josep 
Abelló, president del Consorci de Salut i Social de Catalunya; Joan Segarra, 
director sectorial d’iniciativa social de la Federació de Cooperatives de Treball de 
Catalunya.  
 
Presenta i comenta: Pere Navarro, alcalde de Terrassa. 
 

4 de març de 2011 
9:30 h  
Conferència: 
La gestió dels serveis públics en el context de la crisi a càrrec de Francisco 
Longo, Director de l’Institut de Governança i Direcció Pública d’ESADE 
 
 
Presenta i comenta: Pere Prat, alcalde de Manlleu (pendent de confirmar) 
 
 
 
 
 
 



 
10:30 h 
 
Pausa-cafè 
 
11,oo h 
 
Taula Rodona: 
L’impacte social de la crisi. Nous reptes per l’Estat del Benestar a Europa, 
a càrrec de Noëlle Burgi, investigadora en ciències polítiques del Centre Nacional 
d’Investigació Científica de la Universitat Paris I - Pantheon Sorbonne; Joan Costa 
i Font, professor d’economia política a la London School of Economics. 
  
Presenta i comenta: Mercè Conesa, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès. 
 
 
12,00 h 
Taula Rodona: 
L’agenda de treball pel desenvolupament organitzatiu i de gestió dels 
serveis socials locals, a càrrec de Núria Cortada, cap de serveis socials de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú; Àgata Gelpí, cap de l' Àrea de Benestar Social 
de l’Ajuntament Manlleu; Sònia Guerra, directora de l'Àrea de Benestar i 
Ciutadania de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat; Lourdes Zanuy, cap de 
Gestió i Acció Social de l’Ajuntament de Lleida. 
 
Presenta i comenta: Joan Antoni Barón, alcalde de Mataró  
 
 
12,45 h 
Síntesi del II Fòrum serveis socials municipals, a càrrec d’Albert Serra, 
director del Master en Direcció Pública d’ESADE. 
 
13,00 h 
Taula Rodona: 
La política local en serveis socials: reptes, prioritats i agenda per la nova 
legislatura, a càrrec de Lluïsa Moret, 3ª tinent d’alcalde de benestar i ciutadania 
de Sant Boi de Llobregat; Xavier Montserrat, 5è tinent alcalde de serveis socials 
de Molins de Rei; Francesc Xavier Serra, 5è tinent alcalde de serveis socials d’El 
Masnou; Gisela Riberas, 1ª tinent alcalde de polítiques socials, habitatge i salut 
de Vallirana. 
 
Presenta i comenta: Antonio Balmón, alcalde de Cornellà de Llobregat. 
 
14,00 h  
Cloenda i lectura de la Declaració del món local per a l’agenda de futur dels 
serveis socials municipals, amb Antoni Fogué, president de la Diputació de 
Barcelona; Manel Bustos, president de la Federació de Municipis de Catalunya 
(pendent de confirmar); Salvador Esteve, president de l'Associació Catalana de 
Municipis (pendent de confirmar). 



DADES TÈCNIQUES 

Dates: 
Dijous 3 de març i divendres 4 de març de 2011 

Lloc:  
Auditori ONCE Catalunya   
Gran Via de les Corts Catalanes, 400  
Barcelona  

 

Adreçat a: 
El II Fòrum de serveis socials municipals és un esdeveniment obert al conjunt dels 
actors que formen part del sistema de serveis socials i de benestar social: 
responsables polítics, directius/ves i professionals de serveis socials municipals i 
d’altres sistemes locals de benestar; representants i professionals d’entitats 
d’iniciativa social i mercantil i organitzacions del sector. El Fòrum també està obert 
a professionals i acadèmics interessats en el tema.  

Inscripcions:  
Podeu realitzar les vostres inscripcions enviant un correu electrònic a 
benestar.social@diba.cat  o bé trucant al telèfon 93 402 21 64.  

 
Si vostè presenta una situació de discapacitat i necessita algun tipus de 
suport durant l'acte, faci-ho constar en el moment de realitzar la seva 
inscripció. Gràcies. 

 
Organitza: 
 

  
 

Diputació de Barcelona - Àrea de Benestar Social  

 
Amb la col·laboració de: 

  

Federació de Municipis de Catalunya 

 

 
Associació Catalana de Municipis 



 


