
LA SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA 

PARTICIPARÀ EN LA NOVENA EDICIÓ DE LES 

JORNADES DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 

L’adjunt a la síndica, Marina Villa i Rubio intervindrà en una de les taules rodones 

de la trobada, que tindrà lloc els dies 6 i 7 de juny a l’Hotel Barceló Sants 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona participarà en la novena edició de les Jornades 

de Serveis Socials Bàsics amb un programa que porta per títol La força dels equips en 

l’impuls dels serveis socials. La defensora dels barcelonins, Maria Assumpció Vilà, estarà 

representada pel seu adjunt, Marino Villa i Rubio en una taula rodona. 

Organitzades conjuntament  pel Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, el Col·legi 

d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya i el Col·legi Oficial de Psicòlegs de 

Catalunya, les jornades tindran lloc els dies 6 i 7 de juny a l’Hotel Barceló Sants de 

Barcelona. 

La trobada s’obrirà amb la conferència-diàleg, Claus per entendre el present i projectar el 

futur, a càrrec del doctor en Sociologia i Ciència Política, Sebastià Sarasa, i la cap del 

Departament de Benestar, Família i Educació de l’Ajuntament de Gavà, Rosa Maria 

Alemany i Monleón. A continuació, en cinc espais simultanis, es presentaran cinc 

experiències diferents de la feina que els professionals dels serveis socials bàsics 

realitzen en l’entorn de la cooperació, la innovació, la recerca de nous instruments i 

mètodes, el grup com a motor i les persones.      

El 6 de juny, els actes es tancaran amb tres taules simultànies en les quals s’abordarà les 

diferents realitats territorials dels serveis socials bàsics en municipis petits i mitjans, i en 

grans ciutats com Barcelona. 

L’adjunt a la síndica participarà el 7 de juny en la taula rodona Altres mirades, juntament 

amb la presidenta del Consell Assessor de Polítiques Socials i Familiars de la Generalitat 

de Catalunya, Teresa Crespo, i el treballador social i participant de l’Ateneu Candela i 

Afectats per l’Hipoteca, Xavier Martínez.    



Les jornades conclouran amb la conferència La fuerza de los equipos, a càrrec del 

Facilitador de processos de canvi i aprenentatge i ex-responsable tècnic dels Serveis 

Socials de l’Ajuntament de Getxo, Enrique Sacanell Berrueco. 

  


