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Allò que entenem per serveis socials avui dia és una con-
venció que, a tot estirar, té uns cinquanta anys d’existència
a Catalunya. En aquest període s’ha hagut de bastir tot
l’entramat legal, administratiu i de prestacions sobre les
restes de l’antiga assistència social estatal. L’empenta que
han rebut els serveis socials en els darrers anys, tot i no
estar exempts de mancances, permet albirar un futur espe-
rançador sempre que el context econòmic sigui mínima-
ment propici.

No obstant això, és difícil fer previsions a llarg termini
atès que les variables que intervenen actualment són molt
més inestables del que ho eren en dècades anteriors i, per
tant, els canvis es produeixen de forma més vertiginosa.
Cal recordar que l’àmbit dels serveis socials està molt con-
dicionat, d’una banda, pels factors demogràfics i els cicles
econòmics i, per l’altra, pel poder polític i el model de
societat que es vulgui bastir. 

Per tant, aquest exercici prospectiu no podrà ésser més
que un conjunt d’hipòtesis avalades per indicadors que
només amb el transcurs dels anys podrem verificar.
L’estructura que seguirem conté, en un primer moment,
una aproximació als reptes que es preveu afectin l’àmbit
d’actuació dels serveis socials en els pròxims lustres. En un
segon moment, apuntem les condicions que caldrà que
tingui el sistema per respondre a la quota de protecció
social que se li encomana.

Previsió de les necessitats socials del futur

Si hi ha algun indicador demogràfic incontestable sobre
la societat del futur i que ja s’està manifestant amb força
actualment, és l’envelliment de la població. A partir d’a-
quest fet, que en si mateix és venturós, se n’esdevenen
diferents repercussions per als sistemes de protecció
social: salut, pensions i serveis socials. La major esperança
de vida de les persones, juntament amb els canvis en l’es-
tructura de les famílies i els estils de vida dels seus mem-
bres, ha donat lloc al que coneixem com a dependència, a
la qual també se sumen situacions no d’envelliment sinó de
discapacitat). Sens dubte, en el futur, la dependència aug-
mentarà significativament i serà la situació que més posarà
en qüestió el Sistema de serveis socials.1

En les dues darreres dècades hem hagut d’assumir el
repte de ser un dels països amb un índex més alt d’immi-
gració. Amb l’actual crisi econòmica el flux migratori s’ha
minorat, però caldrà veure si es tracta d’un fet puntual o
d’un canvi de tendència per al futur. Sigui com sigui, el que
sí sembla clar és que, com a efecte de les onades migratò-
ries i la major mobilitat que comporta la mundialització,
s’ha format una societat multicultural que, en gran part, és
irreversible. Per als serveis socials això significa el repte de
la integració ètnica, religiosa, cultural i plurigeneracional
dels que, per un motiu o un altre, optaran per quedar-se a
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la nostra societat.2 El període en què la integració consti-
tuirà un repte serà més o menys llarg depenent de les faci-
litats que es donin per construir una ciutadania comuna
que parteixi de la diversitat inherent.

Molts dels darrers estudis3 ens indiquen que, fins i tot en
llargs períodes de creixement econòmic, augmenta la des-
igualtat i el percentatge de població en situació de pobre-
sa i d’exclusió. Això no ens permet ser gaire optimistes de
cara al futur encara que el mercat de treball i el sistema
econòmic retorni als estàndards d’abans de la crisi. En el
millor dels casos, sembla que una porció de la població
podria escapar cap a situacions de precarietat o pobresa
relativa, però entre el 2,6% i el 4% que viu en la pobresa
extrema no podrà integrar-se en el sistema i seguirà depe-
nent dels serveis socials. A més, l’actual precarietat o l’ex-
clusió del mercat laboral repercutirà en el futur amb bai-
xes pensions o qui sap si amb pèrdua de drets.4

Un altre fenomen que en la nostra societat civilitzada,
paradoxalment, cada vegada augmenta més és la violèn-
cia de diferents tipus i en diferents àmbits i col·lectius.
No sols són els maltractaments a infants, la violència de
gènere o els delictes comuns de tota la vida, també veiem
com augmenten els casos de maltractament a la gent
gran, la violència racista, l’assetjament laboral o a l’esco-

la, les bandes juvenils, els conflictes interètnics, etc.
D’aquestes n’hi ha moltes que tenen com a escenari la
pròpia llar, el barri o altres espais de proximitat on els
serveis socials no poden obviar la seva implicació.5

Finalment, en els darrers anys s’ha evidenciat un con-
junt de situacions en què els serveis socials fan una fun-
ció de complementació d’altres sistemes. Podem pensar
en la inserció laboral de determinats col·lectius o en l’ac-
cés a un habitatge digne. D’altra banda, contínuament
surten noves necessitats que amplien l’àmbit de resposta
dels serveis socials.6 És el que ha passat amb certs serveis
per facilitar la conciliació laboral i familiar a les famílies
o, des de fa més temps, amb els serveis de tutela. Tant la
complementació com les noves necessitats tenen gran
incidència en els processos d’exclusió, per la qual cosa en
el futur els serveis socials hauran de tenir-los en compte
d’una manera o una altra.

Condicions que s’exigiran al sistema

Per fer front a les situacions que es preveuen per al
futur, a més dels nous serveis o equipaments, proposem
impulsar quatre eixos estratègics en els quals es jugarà,
en bona part, l’excel·lència del sistema. Val a dir que
molts dels criteris que s’apunten ja s’estan assajant o
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estan en procés de fer-ho, però seguiran molt vigents
encara en l’horitzó de les properes dècades. 

El primer aspecte que afectarà l’actuació del Sistema
de serveis socials serà haver de garantir el dret subjectiu
a algunes prestacions. Aquest gran avenç de la Llei
12/2007, de serveis socials, no sols és irreversible, sinó
que a les setanta-una prestacions que la Cartera 2008-
2009 garanteix, totalment o parcialment, se li aniran
sumant altres en les successives edicions. És previsible
que, en el futur, la presa de consciència de l’existència de
drets subjectius impulsi la població a reclamar-los per via
judicial si no són convenientment satisfets per les admi-
nistracions públiques.7

Per tant, l’orientació basada en els drets ha de compor-
tar: primer, que en algunes prestacions –especialment les
que representen la porta d’entrada–8 es millori la sufi-
ciència de l’oferta per atendre amb celeritat les necessi-
tats; segon, equilibrar l’oferta territorialment per tal de
garantir la proximitat en l’accés, i tercer, fer front a
col·lectius o sectors que encara no reben suficient aten-
ció. Sobre això darrer, potser s’haurà d’oferir major
suport psicosocial a les famílies, ja que la llar familiar és
tant un àmbit d’aparició de conflictes com de prevenció
de disfuncions i futures patologies socials.9

Ningú mínimament conscient pot pensar que la solució
als reptes anteriors demana seguir creixent indiscrimina-
dament i il·limitada. La societat, exigeix cada vegada un
millor aprofitament dels recursos i, malgrat que els nos-
tres  encara són inferiors als que hi dediquen molts dels
nostres veïns, caldrà aplicar estratègies per economitzar
i per fer més eficient el sistema.10 En aquest sentit, ima-
ginem que hi ha tres elements que s’hauran de conside-
rar: primer, trobar fórmules per reduir la burocràcia
innecessària que alenteix i encareix la gestió dels serveis;
en segon lloc, aprofitar millor la informació i gestionar-
la no sols per al control sinó sobretot com a element pre-
ventiu i proactiu, i tercer, caldrà comptar i aprofitar els
recursos privats, acreditats i posar-los al servei de la res-
ponsabilitat del sistema públic.11

Un altre aspecte que es demanarà al Sistema de serveis
socials en el futur –ja passa ara– és augmentar la qualitat
de les prestacions. S’ha demostrat que augmentar la qua-
litat no té per què comportar encariment del servei sinó,
al contrari, contribueix a l’estalvi i, sobretot, suposa una
major satisfacció de la persona beneficiària i el seu

entorn.12 Algunes de les accions que segurament tindrien
més repercussió serien la prestació de serveis més adap-
tats als requeriments dels usuaris, incloent-hi la flexibili-
tat sense perdre de vista l’equitat; potenciar al màxim la
professionalització dels serveis socials, tant en formació i
en gestió del coneixement, com ara dimensionar nova-
ment càrregues de treball i oferir remuneracions dignes
en tots els nivells i sectors.13 La qualitat també necessita-
rà l’ús i aprofitament de les tecnologies aplicables a la
recerca, la prestació i la gestió dels serveis. 

Per finalitzar, podem imaginar una altra exigència amb
què s’enfrontarà, no sols el Sistema de serveis socials,
sinó el conjunt de sistemes que conformen l’estat del
benestar: la interconnexió entre els sistemes que presten
atenció a les persones. És necessari que, vencent les resis-
tències endògenes, es creïn aliances intra i intersistèmi-
ques de col·laboració que abastin tots els àmbits que tre-
ballen per al benestar i la cohesió socials. Aquesta exigèn-
cia afecta tant les administracions com a totes les entitats
privades, per tal de coordinar les polítiques i crear siner-
gies de treball cooperatiu.14 Caldrà assajar models d’a-
bordatge més integrals, com ara el treball en xarxa entre
organitzacions, noves figures professionals que assegurin
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la globalitat en la gestió dels casos, la creació d’òrgans
que superin la divisió administrativa concentrant esfor-
ços i rendibilitzant recursos, etc. 

Tot l’anterior i el que cadascú hi podria afegir dibuixa
un escenari encara perfectible. Però això no hauria de
portar-nos al desànim sinó a reviscolar la il·lusió adormi-
da i a posar fil a l’agulla, ja que, com diu el poeta, tot està
per fer i tot és possible
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