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El disseny de les polítiques socials s’ha de basar en el  
coneixement profund dels fenòmens que afecten la ciuta-
dania i, en especial, els col·lectius més vulnerables, que 
requereixen una sèrie d’actuacions específiques orienta-
des a facilitar el desenvolupament de la seva autonomia i 
el ple exercici dels seus drets i deures. Però, per assolir 
una societat equitativa i una cohesió social duradora, cal 
identificar les causes i transformar els contextos en què 
es generen les desigualtats. Una tasca que implica con-
trastar l’anàlisi teòric amb l’acció directa, per tal que es 
nodreixin mútuament i siguin capaces de donar respostes 
adequades, eficaces i eficients a les realitats socials.

ECAS (federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social) aglu-
tina una vuitantena d’organitzacions que treballen des de 
la proximitat, mitjançant l’atenció directa, en la promoció 
de les persones i la millora de les seves condicions de 
vida. La praxi quotidiana ens dóna un bagatge imprescin-
dible a l’hora de dissenyar les polítiques socials que, a tra-
vés d’espais de treball conjunt amb el món acadèmic com 
aquest seminari, volem enllaçar amb l’entorn conceptual 
i teòric per optimitzar les eines i els programes d’actuació 
que desenvolupen les diferents entitats d’ECAS.

L’objectiu d’aquestes jornades —que en la seva tercera 
edició organitza ECAS, prenent el relleu de la Fundació 
Jaume Bofill— és acostar els àmbits conceptual i pràctic 
per generar nou saber que enriqueixi ambdós móns i mi-
llori les actuacions que duem a terme. El seminari posa 
a disposició de tècnics i investigadors un espai de troba-
da amb vocació operativa i voluntat de propiciar sinèrgies 
profitoses per a  tota la societat.
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Divendres 15 d’octubre
Comprendre les desigualtats socials: presentació 
del seminari. > Joan Subirats

Divendres 22 d’octubre
Què ens fa desiguals? Elements estructurals de les 
desigualtats I: la classe social. > Cristina Sànchez

Divendres 5 de novembre
Com influeix el context social en les desigualtats? 
Estats del benestar, famílies, mercats i xarxes comuni-
tàries.  > Sebastià Sarasa i Pepe Adelantado

Divendres 19 de novembre
Què ens fa desiguals? Elements estructurals de les 
desigualtats II: Gènere i cicle vital.  > Teresa Torns

Divendres 10 de desembre
Què ens fa desiguals? Elements estructurals de les 
desigualtats III: origen geogràfic i fet migratori.
> Sònia Parella 

Divendres 14 de gener
La recerca social i el treball en Xarxa 2.0. 
Eines per a l’acció social a Catalunya.  
> Lluís Sàez i ponent pendent de confirmació

Divendres 28 de gener
Tots tenim les mateixes oportunitats? I: Factors 
d’inclusió: l‘educació, el treball i els ingressos. 
> Ferran Ferrer, Maria Caprile i Xavier Ramos

Divendres 11 de febrer
Tots tenim les mateixes oportunitats? 
II: Exclusió social, desigualtats i subjectivitats. 
> Elisabet Tejero i Laura Torrabadella

Divendres 25 de febrer
Tots tenim les mateixes oportunitats? 
III: L’individu en societat. > Francesc Sáinz
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La tercera edició del seminari  
Comprendre les desigualtats 
socials ofereix als professionals 
que dissenyen, desenvolupen i  
apliquen polítiques socials 
—tant des de les organitzacions, 
com des de les Administracions 
i des de l’àmbit acadèmic— un 
espai de treball i reflexió per 
promoure l’intercanvi de conei-
xements, idees i experiències.

 >

* El programa pot patir lleugeres modificacions,
   de les quals els participants  seran informats 
   tan aviat com es produeixin.



 > EL SEMINARI VOL FACILITAR

El programa planteja l’anàlisi de les desigualtats socials des d’una 
perspectiva global i integradora. Està composat per nou sessions, 
impartides per investigadors amb una àmplia experiència en les 
temàtiques tractades, que volen facilitar:

> La visió global sobre el tema de les desigualtats socials com 
     a fenomen polièdric en el qual intervenen diferents variables.

> La participació activa dels assistents al seminari, mitjançant 
     la combinació de les explicacions teòriques amb dinàmiques
     de grup, audiovisuals i debats. 

> La relació entre el discurs teòric sobre desigualtats i la 
     realitat quotidiana dels participants, a partir de la presentació 
     d’experiències pràctiques per part d’ells mateixos.

> L’intercanvi d’experiències entre els assistents, la generació 
     de sinèrgies en el grup i, si s’escau, la creació de xarxes de 
     cooperació que s’estenguin més enllà de l’abast del seminari.

Les jornades tindran lloc a la Torre Can Bordoi, una casa mo-
dernista envoltada de bosc, restaurada i equipada per al treball 
de grups. La tranquil·litat de l’entorn la fa idònia com a lloc de 
trobada, ja que facilita l’anàlisi reposat i la cohesió del grup. Can 
Bordoi està situada al terme municipal de Llinars del Vallès, a 40 
km de Barcelona. 

El seminari es realitzarà entre el 15 d’octubre del 2010 i el 25 de 
febrer del 2011, en divendres alterns en horari compatible amb 
la conciliació familiar, de 9.30 a 15.00 h. Les sessions acabaran 
amb un dinar i amb l’espai necessari perquè els qui ho desitgin 
allarguin la tertúlia.

Seminari gratuït 
(18€ per sessió en concepte d’àpats) 

Per a més informació i inscripcions 
(25 places): icanellas@acciosocial.org 
T. 93 268 2222, de 9h a 13h

Data límit d’inscripció: 
4 octubre 2010

ECAS
Via Laietana 54, 1r
08003 Barcelona
www.acciosocial.org

Amb la col·laboració de:


