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Diversitat funcional: aportacions sobre 
discapacitat i invalidesa estructural

El monogràfic que presentem planteja una mirada crítica sobre algunes qües-
tions rellevants relacionades amb la diversitat funcional. L’evolució de les mi-
rades i les formes de definir aquest col·lectiu ja seria en si motiu per fer tot 
un monogràfic. De moment, direm que parlar de diversitat funcional i deixar 
d’utilitzar altres nomenclatures no és només una moda, sinó que representa un 
canvi de paradigma i una nova perspectiva d’anàlisi. En aquest cas, ens hem 
proposat reflexionar a l’entorn d’alguns dels temes més rellevants o crítics que 
afecten aquest sector de població i que requereixen una permanent revisió i 
actualització. Però, a la vegada, hem volgut donar veu a les mateixes persones 
implicades que freqüentment han quedat eclipsades per la veu del professional. 

En els textos que ara teniu al davant, s’aborda la inserció laboral per la relle-
vància del moment actual i perquè la feina és un dels elements transcenden-
tals per al desenvolupament digne i independent de les persones.

Es tracta també el treball de l’escola com a element d’inclusió i normalitzador 
en les primeres edats perquè tenir l’experiència de conviure amb una persona 
que no respon als estàndards ordinaris és la millor manera de normalitzar.

Es reflexiona també sobre el disseny i l’accessibilitat perquè és una qüestió 
que han de tenir presents totes les professions, i no només els arquitectes o 
els professionals del sector social.

S’aborda el tema de la sexualitat perquè, tot i haver avançat molt en aquesta 
qüestió, és un element sobre el qual encara hi ha molts silencis que cal desvetllar.

L’actualitat passa perquè des de tots els estaments socials i polítics es reco-
neguin els drets de les persones i no només quedin escrits en convencions. 
En aquest sentit, els drets humans continuen sent una referència però també 
un horitzó encara llunyà tot i que no es perd l’esperança d’arribar-hi en ple-
nitud.

En el camí d’aquest assoliment, podem assenyalar els actuals esforços per 
desenvolupar projectes cooperatius entre professionals, universitat i les ma-
teixes persones implicades. Entre d’altres, ens és grat destacar que el Seminari 
d’Intercanvi Katolische Hochschule Freiburg i Facultat d’Educació Social i 
Treball Social Pere Tarrés que es fa anualment des de fa vint-i-cinc anys entre 
ambdues universitats aquest any versarà sobre diversitat funcional. 
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Universitat i recerca aplicada

Aquesta reflexió vol posar l’èmfasi en el paper que han de tenir les universi-
tats en el desenvolupament de la recerca aplicada en alguns aspectes:

1) Com a transformadores del coneixement genèric en quelcom aplicable a 
la realitat quotidiana.

2) Com avaluadores de la qualitat de les intervencions (parlo aquí directa-
ment de les ciències socials). 

3) També com a supervisors d’equips i projectes educatius quan aquests 
pretenguin la millora d’una realitat concreta a partir de la realització de 
determinades accions clarament organitzades, seqüenciades i adreçades a 
aconseguir un canvi en la realitat en què intervenen. La universitat ha de 
tenir un paper cabdal en l’avaluació de l’eficàcia i l’eficiència d’aquests 
programes, projectes o fins i tot polítiques públiques aplicades a qualse-
vol entorn social.

En definitiva, la recerca aplicada troba un eix vertebrador entre el coneixe-
ment més fonamental i científic i aquell més finalista i tecnocràtic, que duu a 
terme un producte finalista –ja sigui un programa en una aula, en uns serveis 
socials o en un centre residencial– on els usuaris tenen un servei. Després 
parlarem d’innovació, però aquesta no és possible sense la recerca aplicada 
en els tres aspectes que he comentat. 

Hi ha, això obstant, algunes dificultats que desanimen la pràctica d’aquesta 
recerca (que no depèn d’un mateix ni es pot fer amb els recursos propis).
N’enunciem algunes:

1) Som un país amb manca de tradició d’avaluació de resultats. Sovint es 
canvien polítiques, programes i actuacions sense haver comprovat si fun-
cionaven o no. Molts cops s’interioritza que per millorar es necessiten 
canvis, però aquests canvis es fan a cegues, sense destriar allò que ja 
anava bé d’allò que mai no ha tingut èxit. De vegades els canvis són per 
si sols la finalitat perseguida. Hi ha la temptació de voler semblar inno-
vadors com a etiqueta més que com a producte. 

2) Alguns cops penso que els canvis sense avaluació es fan per inconscièn-
cia o ignorància, però d’altres em plantejo la hipòtesi que en realitat això 
passa perquè no existeixen programes o projectes estructurats a avaluar i 
que hagin demostrat que allò que s’està fent funciona. No és fàcil trobar 
documentació estructurada sobre elaboració de projectes socials concrets 

i sobre com s’implementen en les unitats finalistes. Es fan coses, sí, mol-
tes, però sense planificació ni disseny previ, o si més no d’una forma 
intencional, estructurada, amb una finalitat, seguint uns objectius i amb 
una metodologia concreta d’actuació.

3) Això ens porta molts cops a la improvisació com a forma de treball. És 
molt útil la improvisació en situacions canviants, i només faltaria no po-
tenciar-la en els contextos de crisi multiproblemàtica en què treballem. 
Però no com a forma quotidiana de funcionar. Hi ha d’haver una guia, 
un camí, una bona praxi a seguir. El professional ha de sentir que la seva 
formació continuada és necessària i fonamental per adaptar els recursos 
a les necessitats que ha d’abordar, però en cap cas s’ha de sustentar en el 
seu saber fer com a única garantia d’èxit respecte la tasca que es vol dur 
a terme. Això, a part de ser irreal, és un maltracte institucional cap al seu 
personal, si ho proposa l’organització, o una mala praxi si ho desenvolupa 
l’agent social que hi intervé

4)  Ja hem insinuat al començament que la ciència és un àmbit de responsa-
bilitat específic de la universitat. Crec que esdevé un problema quan es 
diposita i es conserva –literalment– en un despatx universitari a expenses 
de ser consumit només pels alumnes de la matèria que impliqui aquell 
departament. Si la pràctica professional no pot rebre aquest flux (o no el 
reclama com a imprescindible) és molt possible que es desenvolupin dos 
mons diferents on la interpretació de la realitat sigui explicada pels con-
textos on es desenvolupen –científic o tècnic– sense, i això és el més trist, 
que s’interconnectin.

No és infreqüent que l’avaluació de resultats en els projectes socials es mesu-
ri mitjançant la percepció personal, les enquestes de satisfacció o com a molt, 
si es vol donar una pàtina descriptiva, pel nombre de coses que quantitativa-
ment es fan –sense plantejar-se ni el perquè, ni el per a què, ni molt menys 
analitzant el contingut. Quan aquests mons (universitat i món professional) 
viuen d’esquenes l’un de l’altre, quan no es pregunten què fan els altres, és 
fàcil deduir que cadascú avanci –o no– per camins paral•lels, sovint erràtics 
o improductius, que no estan obligats a trobar-se.

És necessari que món acadèmic i món professional es festegin, comparteixin 
espais, interessos, preocupacions i resultats. Cal entendre des del món aca-
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dèmic que molts cops el seu paper pot ser orientar i liderar processos de 
canvi, però també ha de saber ofertar resultats aplicables immediatament, 
mesurables en termes d’eficiència i eficàcia. Ha d’ofertar resultats generadors 
d’innovació i d’autonomia cap als tècnics aplicadors que desenvolupen pro-
fessions amb usuaris directes, subjectes de la seva intervenció. 

Cal entendre des d’aquest altre món professional que les accions basades 
en objectius terminals resolen amb dubtosa eficàcia el dia a dia de la vida 
quotidiana, però difícilment poden implementar millores a mig i llarg termini 
(que sovint és el que exigeixen les realitats i problemàtiques complexes amb 
què treballem). Avançar implica detectar problemes i necessitats, articular 
respostes intencionals aplicades de manera ordenada i constant i avaluar-les, 
per veure què funciona i què no. La recerca aplicada ha de ser el millor esce-
nari per fer aquest festeig. Ofereix molts avantatges. N’enuncio uns quants:

• Espacialment la recerca aplicada està molt ben situada: facilita línies de re-
cerca i l’extensió cap al coneixement més genèric, però alhora té un impacte 
directe, immediat i quantificable en els resultats del dia a dia. Es troba en un 
lloc privilegiat per interconnectar ciència i tecnologia, raó i sentiment.

• Genera sinergies positives entre els participants d’un costat i de l’altre, i 
això garanteix noves demandes i ganes de repetir.

• Fomenta la discussió, provoca crisi, dinamita l’estatus quo, i si som ma-
durs per entendre que tot això té una part molt positiva, genera canvi.

• Obliga a porgar –no tot serveix ni tot és relatiu–, fem ús de la ciència en 
el món social per triar també les bones praxis i potenciar-les front les que 
no ho són (que caldrà extirpar, també cal tenir-ho clar).

• Facilita la interdisciplinarietat, compartir coneixements i protocols 
d’implementació. Això fomenta l’actitud investigadora i estimula el desig 
humà de progressar, la millor font d’energia per continuar endavant.

Com a bones praxis: 

• Universitats i centres de treball haurien de tenir reunions anuals per a la 
detecció de necessitats mútues.

• La majoria de projectes escolars, socials, d’execució penal, etc., haurien 
de tenir al darrere un equip de supervisió i avaluació com a instrument de 
funcionament estructural.

• Les novetats i l’explotació dels nous coneixements haurien d’implicar un 
valor afegit que fes més ric l’entorn que ho ha desenvolupat, fomentant el 
seu paper de lideratge i de continuïtat, per sobre d’altres propostes.

• Fomentar els lideratges d’aquests propostes sorgides de la meritocràcia. 
Promocionar la seva extensió, difusió i supervivència econòmica, finan-
cera i programàtica amb periodicitats estables de temps (cinc/deu anys).

Manel Capdevila
Responsable d’investigació Centre d’Estudis Jurídics i Formació  

Especialitzada del Departament de Justícia
Professor associat a la Facultat d’Educació Social i Treball Social 
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Entre la discapacitat i la diversitat funcional: 
El professional davant dels canvis de  
paradigmes i no només de paraules Óscar 

Martínez-Rivera 

En qualsevol disciplina els canvis en el vocabulari són importants pel fet que hi ha una evolu-
ció en la disciplina mateixa. Pel que fa a la discapacitat i la diversitat funcional no només hi ha 
un canvi de paraules sinó un canvi conceptual que genera substitucions de vocabulari però no 
com a sinònims. Els canvis de paradigma als quals fem referència en la darrera dècada comen-
cen a prendre rellevància a molts nivells, com l’acadèmic, el social i el polític, com si fossin un 
engranatge en què, quan hi ha canvis en una peça, convé també plantejar-los en les altres. Des 
d’aquest punt de vista alteracions de la concepció de discapacitat i diversitat funcional generen 
canvis significatius en la manera de generar serveis si calgués. Però a més adquireixen molta 
importància les novetats a nivell actitudinal i de relació que estableixen els professionals de 
l’educació social o del treball social sobre les persones amb diversitat funcional. 

Paraules clau: 
Diversitat funcional, discapacitat, Educació social, Treball social, Serveis socials. 

R
es

um

Entre la discapacidad y la  
diversidad funcional: El  
profesional ante los cambios de 
paradigmas y no solamente de 
palabras

En cualquier disciplina los cambios en el vo-
cabulario son importantes en cuanto a que 
hay una evolución en ella. En la cuestión de 
la discapacidad y la diversidad funcional no 
solamente hay un cambio de palabras sino 
un cambio conceptual que genera sustitucio-
nes de vocabulario pero no como sinónimos. 
Los cambios de paradigma a los que hacemos 
referencia en la última década empiezan a to-
mar relevancia a muchos niveles como el aca-
démico, el social y el político como si fueran 
un engranaje que en cuanto hay cambios en 
una pieza conviene también plantearlos en las 
otras. Desde este punto de vista estas altera-
ciones de la concepción de discapacidad y la 
diversidad funcional generan cambios signifi-
cativos en la manera de generar servicios si 
hicieran falta. Pero además adquieren mucha 
importancia las novedades a nivel actitudinal 
y de relación que establecen los profesionales 
de la educación social o del trabajo social so-
bre las personas con diversidad funcional.

Palabras clave: Diversidad funcional, disca-
pacidad, Educación social, Trabajo social, 
Servicios sociales.

Between Disability and  
Functional Diversity:  
professionals addressing a  
change of paradigms and not  
just of words

In any discipline, changes in terminology are 
important to the extent that there is an evolu-
tion in that field. In the case of disability and 
functional diversity there is not simply a change 
of words but a conceptual shift that has gene-
rated substitutions of vocabulary in which the 
new terms are not synonymous with those they 
have replaced. The paradigm shifts over the last 
decade to which we are referring here are be-
ginning to have an impact on many levels, not 
least the academic, social and political, and 
as with any complex mechanism, the change 
of one part posits the need for changes in the 
others. From this point of view these shifts in 
the conception of disability and functional di-
versity are engendering significant changes in 
the way that services are generated. At the same 
time a good deal of importance attaches to new 
developments at the attitudinal and relational 
level established by professionals in social edu-
cation and social work with regard to people 
with functional diversity.

Keywords: Functional diversity, Disability, 
Social education, Social work, Social services.

Com citar aquest article:
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“Entre la discapacitat i la diversitat funcional: El professional davant dels  
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y “Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets i,  
dotats com estan de raó i consciència, s’han de comportar  

fraternalment els uns amb els altres”. 

Article 1 de la Declaració Universal dels Drets Humans

La importància dels termes en l’acció social 

Qualsevol àmbit d’actuació de professionals de l’acció social ha tingut al 
llarg del temps canvis en la seva terminologia. Aquesta situació no respon si 
no a l’avenç internacional que es produeix en relació amb la conceptualitza-
ció de les diferents qüestions que tenen a veure amb les ciències socials. De 
fet, aquests canvis abracen totes les àrees de coneixement en una mesura o 
en una altra. A més, estarem d’acord que en general els canvis, en qualsevol 
sentit, generen discussions prèvies i posteriors que van molt més enllà del 
mer canvi de paraules. 

Per descomptat, aquestes circumstàncies s’han donat i s’estan donant en tot 
el que fa referència a la qüestió de la discapacitat i la diversitat funcional. 
Evidentment, la discussió està assegurada entre els professionals, la població 
en general i sobretot es fa intensa entre el mateix col·lectiu de persones amb 
diversitat funcional. 

Aquesta discussió potser es fa més complicada quan creiem que un terme 
és una substitució de l’anterior, o més aviat, de tots els anteriors. El simple 
fet d’un canvi de paraula no tindria tan sentit i per tant hi hauria menys 
oportunitat de discutir-lo. Però, si més no en aquest cas, el canvi de paraules 
va moltíssim més enllà i també proposa un canvi de conceptualització im-
portant. 

De tota manera, en alguns àmbits, pot ser que el que estigui passant és que 
s’estigui substituint només la paraula però que no es tingui en compte el veri-
table valor del canvi conceptual. Està clar que aconseguir el canvi de parau-
les com a mínim ens porta a la discussió i això generarà inevitablement haver 
de discutir sobre determinades qüestions que ens poden portar a repensar la 
discapacitat. En tenim prou de traslladar-nos a fa relativament poc per recor-
dar com s’ha aconseguit normalitzar, si més no entre la majoria d’acadèmics, 
professionals i ciutadans, l’ús de “persona amb discapacitat” en comptes 
de “discapacitat”. En aquest cas, que serveix com a exemple gràfic, vàrem 
avantposar la “persona” a les determinades característiques que pogués tenir. 
Aquest canvi, que per a alguns pot ser anecdòtic, fa una passa endavant en el 
rol que atribuïm a tot aquell que no és com la normalitat estadística marca. 
De fet, no és sobrer posar la discussió sobre la taula quant al fet que només se 
l’anomenés “discapacitada” a una persona amb unes determinades caracte-
rístiques. En el llenguatge podríem trobar-hi implícitament un rol en el qual 

no és persona. Així, la normalitat estadística podria incórrer en un límit que 
determina una segregació humana de caràcter molt greu. 

Indiscutiblement els qui només substitueixin les paraules aportaran menys 
canvis que els qui les canviïn i en modifiquin el significat. Però, en qualsevol 
cas, la discussió, com dèiem, genera prou debat com per donar l’oportunitat 
de centrar l’atenció en una qüestió que està resolta. Sigui com sigui, hi ha 
molts autors que han aprofundit estrictament sobre la qüestió de les paraules 
com Palacios i Romañach (2006 i 2008), Planella (2004 i 2013) o de manera 
molt desenvolupada Palacios (2004).

És en aquest sentit, per exemple, que Soto i Vasco (2008:8) expliquen com 
“los seres humanos actúan hacia las cosas sobre la base de los significados 
que éstas tienen para ellos; la segunda propone que dichos significados sur-
gen de las interacciones sociales y la última argumenta que estos significa-
dos se manejan y modifican por medio de un proceso de interpretación que 
utilizan las personas al tratar con las cosas que encuentran” quan publiquen 
el seu treball al voltant de representacions socials i discapacitat. 

Cal reiterar la importància que aquest debat no només sorgeixi entre acadè-
mics i professionals sinó que sorgeixi en qualsevol espai de la vida quoti-
diana de les persones. De fet, en aquest sentit no ha deixat de sorprendre’m 
la resposta que donava Josep María Espinàs a una carta d’una estudiant 
d’Educació Social. L’estudiant denunciava, a través d’una carta al director, 
l’ús de la terminologia “minusvàlid” a l’hora de marcar un determinat reco-
rregut accessible a un parc de la seva ciutat. Ho feia a manera d’exemple fent 
palès que les paraules no són neutres i que els significats, quan tenen a veure 
amb qualificar les persones, són dignes de qüestionar. Espinàs, un reconegut 
escriptor i periodista, un professional amb la paraula com a eina, no estava 
d’acord amb la gravetat de la denúncia i defensava l’ús d’aquests termes per 
marcar el recorregut accessible. A nivell acadèmic, com anirem veient, s’ha 
avançat molt en aquests aspectes (Ferreira, 2010) i hi ha un extensa biblio-
grafia que repassarem. 

Aquest és un clar exemple de situacions on la discussió no se situa només 
entre professionals i acadèmics. Una oportunitat única per poder arribar a 
tota mena de persones que en la seva vida quotidiana tindran fills que com-
parteixen aules amb persones amb discapacitat funcional, o persones que 
faran seleccions de personal on la conceptualització de la discapacitat serà 
definitiva per decidir si contractar o no una persona estadísticament fora de 
la normalitat, o l’empresari que creurà que és totalment correcte marcar el 
lavabo del seu bar amb la paraula “minusvàlid”. 

En la majoria de referències, al llarg de la història, ens hem basat en un eix 
vertebrador d’una “perfecció” només conceptual però irreal, no existent. De 
manera que això ens porta a delimitar i dividir en dos (com a mínim) la po-
blació des d’aquest punt de vista i separant els “imperfectes” (per diferents 

El canvi de  
paraules proposa 

un canvi de  
conceptualització 

important



14 

Editorial             Educació Social 58                                      Educació Social 58 

 15 

Educació Social 58                                            EditorialEducació Social 58                 Diversitat funcional: aportacions sobre discapacitat i invalidesa estructural

causes) de la resta de la ciutadania. I, de fet, la separació extrema tampoc fa 
gaire temps que portava fins i tot a l’anihilació de totes aquelles persones que 
se sortissin d’aquesta suposada i imaginària perfecció. 

Tornant a la rellevància de les paraules, en aquest context, la discussió im-
portant no és només l’ús d’una paraula o d’una altra, sinó el fet que per 
determinades circumstàncies algú hagi d’adoptar camins diferents a la resta. 
I és que la diversitat funcional ens porta a plantejar que és el sistema qui 
genera que haguem de posar marques d’una manera o d’una altra. Perquè en 
realitat el disseny de qualsevol part d’una ciutat hauria d’estar pensat perquè 
hi poguessin accedir totes les persones i per tant no haver de fer accessos 
“especials”. Però per arribar a aquestes circumstàncies caldrà haver recone-
gut, per començar, tot el que fa referència a diversitat humana.

Com veiem, la diversitat funcional, en aquest sentit, aporta com a base el fet 
que és l’entorn el generador de les limitacions de les persones. Per tant, situa 
la mirada en aquelles circumstàncies que fan que determinades persones no 
puguin gaudir dels mateixos privilegis que la resta només per no tenir carac-
terístiques de normalitat estadística. 
Així doncs, no és menor la reflexió que ens pugui aportar l’ús d’uns nous 
termes o uns altres i en què pot derivar una posició determinada o una altra 
al respecte. 

Partir de zero per transformar els discursos 
únics

Històricament les persones amb diversitat funcional han patit discriminació 
des de tots els aspectes de la vida. Les dades fan palès que no existeix una 
igualtat d’oportunitats entre les persones estadísticament “normals” i els qui 
s’allunyen de la zona alta de la campana de Gauss.

En moltes circumstàncies aquesta discriminació té a veure amb l’exemple 
que es plantejava anteriorment. La majoria d’entorns de les ciutats podrien 
estar dissenyats des del disseny per a totes les persones facilitant-ne l’ús a 
tota a ciutadania i, a més, podent ser emprats també per les persones amb 
diversitat funcional. 

D’altra banda, es donen circumstàncies en què el discurs únic de la nor-
malitat aixafa la possibilitat de ser divers. Això pot complicar la vida a les 
persones exercint una pressió de discriminació que pot arribar a saltar-se des 
de marcs legals dels estats o els Drets Humans. 

Així doncs, per plantejar moltes circumstàncies de la no igualtat de condi-
cions paga la pena partir, en part, des de zero i obrir les mires per no observar 

només una situació de manera anecdòtica. Seguint amb els exemples, no cal 
ficar-nos només (que també) en les circumstàncies concretes en què pugui 
sentir-se discriminada una persona amb mobilitat reduïda. Hauríem d’anar 
molt més enrere per poder fer una anàlisi i una reflexió sobre la conceptua-
lització que fem de l’ésser humà. 

En entorns acadèmics, professionals i en altres contextos pot sorprendre que 
haguem de plantejar aquesta reflexió aparentment de difícil definició com 
per poder resoldre la qüestió. Però, a mode d’exemple, n’hi ha prou que, a 
l’hora de descriure l’ésser humà, el considerem com aquell que té capacitat 
de decisió, però que no demostrem clarament que el concebem així, per in-
córrer en pràctiques professionals massa greus com per no plantejar-les en 
aquest context. Perquè si sospitem que no hi ha mitjans suficients o mitjans 
eficaços com perquè algú prengui decisions estarem reconeixent que interac-
tua amb el món sense tenir la categoria d’ésser humà. 

Això també s’ha plantejat més desenvolupat en alguns altres textos (Martí-
nez-Rivera, En premsa; Martínez-Rivera i Planella, 2010) com a aspecte bà-
sic a l’hora de treballar professionalment en temes relacionats amb aquestes 
qüestions. I és que, tal com es planteja, en el moment en què determinem que 
una persona per a ser emmarcada com a ésser humà hagi de tenir capacitat 
de decisió haurem d’executar processos en diferents formes que facilitin i 
generin l’acció de decidir per si mateix. 

El sistema i els serveis específics (si calgués haver-los d’emprar) han d’estar 
preparats perquè les persones, de manera global en les seves vides, prenguin 
aquelles decisions ja sigui amb suports o sense ells, però que el resultat fi-
nal de les seves accions provingui d’una presa de decisions. Així doncs, en 
termes generals, no és la persona la que no té capacitat de prendre decisions 
sinó que el sistema que l’envolta podria estar no facilitant-li una vida on la 
protagonista sigui ella i no el discurs únic assentat en aquest context on es 
determina què en serà, de la seva vida, sense tenir-la realment en compte. 

Sobre la qüestió de començar de zero o pensar qualsevol aspecte hi ha molts 
textos que hi fan referència, encara que no sigui de manera explícita. Des del 
meu punt de vista ho fa Centeno (2014) quan es refereix al dret a la sexuali-
tat de les persones amb diversitat funcional. O ho fan Pié i Riu (2014) quan 
parlen dels mecanismes de “reparació” i “normalització” mèdica que s’ha 
plantejat a moltes dones per poder establir-se com a persona. 

D’aquesta manera convé recordar de nou que la denominació de discapacitat 
prové en tots els casos d’una anàlisi comparativa que finalment acaba ge-
nerant el que Ferreira i Toboso (2014:3) denominen experiència subjectiva 
de la discapacitat. En relació amb això afirmen que “podemos expresarlo 
diciendo que la experiencia subjetiva de la discapacidad se configura a partir 
de un cuerpo emocionalmente movilizado en búsqueda permanente de reco-
nocimiento. En esto, las personas con discapacidad no se diferencian en lo 
más mínimo de las personas sin discapacidad (si aceptamos, claro está, los 
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presupuestos de la teoría de la acción de Bourdieu); lo que define la dife-
rencia y, por lo tanto, la especificidad de la discapacidad como experiencia 
subjetiva es la particular catalogación que, a partir de los dictámenes de la 
ciencia médica, se hace de dicho cuerpo como cuerpo defectuoso y las con-
cretas operaciones de ‘rectificación’ del mismo que conforman el marco de 
las específicas operaciones emocionales a través de las que se constituye el 
habitus de la discapacidad” (Ferrante, 2008; Ferrante i Ferreira, 2007, 2008, 
2010).

Diem començar a pensar de zero en el sentit de poder imaginar la millor 
de les situacions que pot tenir una persona, sense pensar en les estructures 
ni formes de funcionament preestablert o majoritari. Una vegada fet aquest 
imaginari és quan cal pensar en les accions a dur a terme per aconseguir-lo. 
Però els discursos únics poden portar-nos a saltar-nos el primer pas i a veure 
de manera ja predeterminada algunes de les decisions sobre les nostres vides. 
És en aquest punt en què es podrien trobar inicialment, per exemple, totes 
les persones que han lluitat especialment en la darrera dècada per promoure 
figures com la de l’assistent personal, que veurem més endavant. D’entrada 
la possibilitat de pensar que hom no té cap altra sortida que assumir una 
institucionalització en el sentit clàssic és molt elevada. No es valora la con-
veniència o no, en un moment o un altre, d’aquesta institucionalització però 
sí que es critica el discurs o les maneres de fer dels professionals que atenen 
les persones des del punt de vista de predeterminar i no oferir més que una 
possibilitat i no poder decidir. 

El paradigma de la diversitat funcional com a 
eix transformador 

El paradigma de la diversitat funcional, com diem, comporta un canvi fona-
mental en el discurs quant al fet que l’entorn és el principal responsable de 
generar espais de participació i oportunitats en la societat i no hagi de ser 
l’individu el qui s’hagi d’adaptar a allò construït en gran mesura per i per a 
la normalitat estadística. Arribar fins aquí ha passat per innombrables fases 
de configuracions acadèmiques i socials i, tot i que encara no ha arribat a tots 
els entorns de la societat, comença a deixar una empremta a la qual no es 
renunciarà especialment per part dels col·lectius implicats. 

Toboso (2012:686) explica amb detall una part d’aquesta evolució i concreta 
algunes qüestions afirmant que “el conjunto de prácticas atribuibles al para-
digma de la autonomía personal surge como respuesta a las anteriores, con 
una componente fundamentalmente emancipadora desde la que se reivindica 
un imaginario totalmente opuesto a las representaciones del paradigma de la 
rehabilitación. Surge la consideración de la persona con discapacidad como 
‘sujeto’ de derechos, lejos de su visión como mero ‘objeto’ de asistencia 

rehabilitadora; unos derechos que se reivindican desde la afirmación de su 
autonomía y capacidad de decisión, desde la exigencia de respeto a las mis-
mas y a la igualdad de oportunidades en todos los espacios y entornos de la 
sociedad. Por ello, la desmedicalización y la desinstitucionalización de las 
personas con discapacidad son prácticas irrenunciables en el paradigma de 
la autonomía personal” (García-Alonso, 2003).

Al marge de l’evolució al llarg de l’existència de l’home a nivell conceptual 
que podem trobar en Planella i Martínez-Rivera (2011), des del punt de vista 
històric convé situar-se en el model social i poder tenir en compte tot el que 
té relació amb els Disability Studies (Pié, 2011) com a referència. En aquest 
sentit, podrem veure la diversitat funcional com una visualització de la dis-
capacitat que prové d’un recorregut històric al llarg de les darreres dècades 
especialment sostingut pels mateixos col·lectius de persones amb diversitat 
funcional que han abanderat diferents consignes entre les quals sempre ha 
destacat la de “res sobre nosaltres sense nosaltres”. 

No és de rebut que al llarg de la història, els homes i dones amb diversitat 
funcional han manifestat la necessitat de poder formar part dels propis dis-
cursos sobre la discapacitat i també participar de les accions i polítiques que 
es duen a terme en relació amb aquesta situació. Sembla coherent que qual-
sevol persona vulgui formar part de les decisions que tenen a veure amb ells. 
Però el col·lectiu anomenat “normal” acaba formant part en gran mesura 
dels òrgans i estructures de poder, decidint sense l’experiència de la discapa-
citat o la invalidesa que provoca el sistema en molts sentits. Una situació que 
recorda sense dubte al que passa amb la dona a tots els nivells. 

Hi ha altres qüestions importants sobre la conceptualització de la diversi-
tat humana. Cal destacar l’obra de Castillo (2013 i 2014), autor que també 
ens fa arribar un concepte important en el paradigma i que el desenvolupa 
des de fa temps. La qüestió de la independència, que l’exposa com un dret 
clar, cau pel seu propi pes quan fem la reflexió que l’entorn ha d’aportar 
a l’individu la possibilitat de desenvolupar-se com a persona. I en el grau 
de la independència, en tots els sentits, trobem major o menor possibilitat 
de desenvolupar-se com a persona. Altrament dit, l’entorn no ha de generar 
situacions en què, per la causa que sigui, les persones no puguin ser indepen-
dents. I el fenomen l’hem de pensar de manera conceptual en global perquè 
sembla obvi que tots els éssers humans depenem sempre d’algú altre. Aquest 
discurs, emprat en moltes ocasiona per Antonio Centeno, posa de manifesta 
que entenent la qüestió de la diversitat uns necessitarem unes coses dels uns 
i els altres en necessitarem unes altres i d’altres persones. Perquè no tots som 
capaços de fabricar-nos unes sabates o una camisa i necessitem que hi hagi 
una altra persona que les fabriqui. 

Així doncs, la independència no s’ha d’entendre només des del punt de vista 
de no necessitar ningú sinó des de la qüestió de poder prendre decisions i fer 
el que consideris durant el transcurs dels teus dies. En aquest sentit, el mateix 
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Centeno (2007) explica el significat d’autonomia des del punt de vista moral 
(de presa de decisions) i també des de la idea més pròpiament física “relacio-
nada amb la possibilitat de realitzar característiques de la majoria estadística 
dels éssers humans (caminar, parlar, veure-hi, menjar, etc.). 

Es fa indiscutible no passar per alt, d’altra banda, les definicions explícites 
que fa Centeno (2007:9) sobre aquests termes: “Podemos definir la depen-
dencia como: La falta de respeto a la dignidad y a los derechos humanos de 
las personas, debida a la discriminación y/o falta de igualdad de oportunida-
des para ejercer toda su autonomía moral y física. Por lo tanto la ‘inDepen-
dencia’ […] se refiere al respeto a la dignidad y a los derechos humanos de 
las personas, que garantizan la no discriminación e igualdad de oportunida-
des para ejercer toda su autonomía moral y física”. 

En qualsevol cas, aquestes definicions no han de deixar cap lector indiferent 
i han de posar sobre la taula el fet que existeixin persones en el nostre entorn 
que tinguin la percepció que s’està vulnerant el seu dret a una vida digna que 
comença per la possibilitat de la seva pròpia autonomia moral i física. 

Les definicions que acabem de llegir tenen a veure amb les qüestions im-
portants que plantegen els col·lectius que se situen en el paradigma de la 
diversitat funcional des d’un punt de vista de mirada transformadora.

L’assistent personal com a proposta de  
dignitat per a moltes persones 

Assimilades totes aquestes qüestions, també cal arribar, posant-hi l’accent, a 
la figura de l’assistent personal com una de les grans transformadores vitals 
de les persones amb diversitat funcional. 

Des de diferents punts de vista és cabdal el moment en què l’Oficina de Vida 
Independent i l’Ajuntament de Barcelona publiquen l’informe (2013) que 
avala de manera rigorosa algunes circumstàncies que es donen en relació 
amb la vida independent i amb la utilització d’aquesta figura professional. 

Mitjançant la combinació de nombroses dades es demostra que la qualitat 
de vida de les persones que empren aquesta mena de paradigma vital és mi-
llorada des de tots els aspectes: els biològics, els socials i també els morals. 
A més, la satisfacció personal d’incrementar de manera molt significativa la 
capacitat de decisió sobre les seves pròpies vides. 

El debat està servit quan a més, mitjançant càlcul de retorn social, l’informe 
publicat demostra que no només se genera més benefici a les pròpies perso-
nes amb diversitat funcional sinó que se genera un retorn social equivalent 

a entre 2.71 i 3.20 euros per cada euro invertit. El coeficient SROI (Social 
Return on Investment) no pot ser més clar en aquest sentit: no és una qüestió 
econòmica només la que fa que no es plantegin de manera més generalitzada 
situacions en les quals intervingui un assistent personal que eviti la institu-
cionalització si la persona ho prefereix. 

El càlcul es realitza amb la mitjana de totes les persones que formen part de 
l’estudi. Però aquesta manera de calcular-lo no deixa de ser la mateixa que 
es fa servir per a qualsevol qüestió relacionada amb l’estat del benestar. No 
tots els ciutadans utilitzen amb la mateixa freqüència ni amb el mateix cost la 
sanitat pública i en canvi el pressupost anual per a cada individu es fa tenint 
en compte aquesta mitjana. 

Cal destacar que l’administració quan es refereix a aquesta qüestió parla 
de “servei” i probablement podria discutir-se si podríem parlar obertament 
d’un dret. De tota manera, l’informe de l’Ajuntament i l’Oficina de Vida 
Independent sentencien dient que “la naturalesa del Servei porta implícita 
una millora considerable de la qualitat de vida de les persones usuàries, en 
aquells aspectes que fan referència a la realització de les activitats bàsiques 
i instrumentals de la vida diària, el benestar físic i emocional, les relacions 
socials i familiars o la realització personal, entre altres canvis positius mani-
festats per ells mateixos”. 

En qualsevol cas un dels debats se centra en el fet que aquesta és una me-
sura que d’entrada resulta incomprensiblement poc emprada pels diferents 
governs o gestors de serveis a les persones. Una part d’aquesta qüestió la dis-
cutirem més endavant, quan ens referim a les accions polítiques al respecte. 

Però no s’ha de deixar de plantejar la possibilitat que les mateixes perso-
nes amb diversitat funcional puguin optar per altres maneres de viure que 
reprodueixin en major mesura les maneres que s’han dut a terme fins ara en 
general. Podria passar que la institucionalització fos una mesura que resulti 
còmoda en les diferents formes d’entendre la gestió de les pròpies vides. No 
es descarta, evidentment, la possibilitat de decisió explícita de no adoptar 
mesures per a la utilització d’un assistent personal. 

Aquesta figura professional que acaba derivant en una possibilitat clara 
d’independència moral i física no és extensament coneguda, especialment 
a nivell acadèmic, i és per això que és especialment important abordar 
aquesta qüestió de la diversitat funcional reflexionant-hi. De fet, cal tractar-
lo tenint en compte que és l’entorn el que ha de proporcionar la igualtat 
d’oportunitats; estaríem parlant clarament d’un dret i no només d’una possi-
bilitat (Rodríguez-Picavea, 2011).

Comentàvem anteriorment la importància de tractar les qüestions de la diver-
sitat funcional més enllà de contextos acadèmics o professionals. En aquest 
sentit, no hi ha dubte que la figura de l’assistent personal va arribar a un dels 
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seus moments de màxima difusió l’any 2011 quan Eric Toledano i Olivier 
Nakache van portar a la pantalla la pel·lícula Intocables (Intouchables, ori-
ginalment). Protagonitzada per Omar Sy i François Cluzet, exposa davant 
la ciutadania un personatge amb diversitat funcional que gràcies a la figura 
professional d’un assistent personal (entre altres coses, lògicament) mostra 
una vida d’independència. És cert que, d’altra banda, mostra un protagonista 
amb un nivell econòmic molt elevat i pot fer confondre l’opinió pública 
sobre els càlculs que anteriorment posàvem en comú. Podria semblar que 
només tindrien accés a l’assistent personal persones de nivell adquisitiu molt 
elevat, però com plantejàvem abans no és una qüestió només econòmica. 

Assenyalar l’entorn com el causant de la 
discapacitat: efecte de responsabilitat social 
i política 

Quan Romañach i Lobato (2005) defineixen les idees fonamentals de la di-
versitat funcional adverteixen del canvi significatiu que suposa quant al res-
ponsable de la discriminació. L’entorn és el que ha d’estar construït tenint 
en compte totes les persones perquè si no ho fa està generant discapacitat. 

Per descomptat, aquesta conceptualització de l’antiga discapacitat reconfi-
gura les responsabilitats dels diferents actors. Així com anteriorment la per-
sona s’havia d’adaptar tant com fos possible per no ser discriminada, ara tot 
aquell responsable de l’entorn figura com a possibilitador del fet que totes 
les persones puguin desenvolupar la seva vida sense dificultats afegides. El 
responsable de no generar situacions de desavantatges, d’altra banda, és qui 
té la possibilitat que no es produeixin situacions d’autèntic incompliment, 
fins i tot dels drets humans.

En aquest sentit també convé tenir en compte diferents possibilitats de dis-
cussió d’aquest aspecte amb les pròpies organitzacions i tot allò que tingui a 
veure amb la institucionalització. En aquest sentit, Guzmán (2012) aporta al-
gunes idees de reflexió que poden comportar canvis. De la mateixa manera, 
ha estat reflexionant sobre el tema Asun Pié des de la publicació de la seva 
tesi De la reinvención de la discapacidad o de la articulación de nuevos ti-
pos de tránsitos sociales (Pié, 2010) o bé de manera evolucionada en treballs 
posteriors (Pié, 2014).

Les institucions i les organitzacions sempre han desenvolupat un paper molt 
rellevant però no són neutres ni estan deslligades a les diferents conceptua-
litzacions de la discapacitat o la diversitat funcional. Per tant, també té la 
responsabilitat social de procurar que les persones es desenvolupin de ma-
nera íntegra amb la mateixa dignitat que qualsevol altra persona. En aquest 
sentit, el paper que han tingut al llarg de la història és inqüestionable en 

molts sentits, així que convindrà alinear-se amb les noves formes d’entendre 
aquesta qüestió. 

Des d’aquest punt de vista, en les últimes dècades han adquirit especial re-
llevància les activitats realitzades pels mateixos col·lectius de persones amb 
diversitat funcional (Planella, Pié i Moyano, 2013).

Però si hi ha un context que cal assenyalar clarament com un dels llocs que 
més canvis necessiten és el polític. Tenint en compte tot el que hem anat 
explicant val la pena destacar que el canvi de paradigma posa sobre la taula 
política una situació que requereix d’una planificació de mesures a curt, mig 
i llarg termini. Tot això passa en primer lloc per potenciar de manera urgent 
una actitud de tots els agents polítics pel que fa a aquestes qüestions. Només 
des del canvi individual s’aconseguiran possiblement canvis més generals. 

La culpabilització de les situacions discapacitants ja no rau en els ciuta-
dans sinó en tots aquells responsables que no existeixin entorns amb igual-
tat d’oportunitats en tots els sentits, bé sigui per accions incorrectes o per 
l’omissió de propostes i execucions que compleixin amb els Drets Humans. 

Tenint en compte que l’OMS (2011) situa en un 15% la població amb dis-
capacitat, el percentatge de persones en situacions de desavantatge social 
causada per algunes d’aquestes qüestions que plantejàvem és molt elevat 
com per no establir prioritats o només establir-les des d’un punt de vista del 
normalisme. S’han acabat la validesa de les polítiques reparadores i rehabili-
tadores de persones on no es pot encaixar el dret a ser divers. Seguir deixant 
sense resoldre aquestes situacions constitueix una realitat de discriminació 
de bona part dels ciutadans de totes les ciutats. Els relats de Centeno (2014) 
i Pié i Riu (2014) deixen clara aquesta circumstància i també ho podem de-
tectar en Martínez-Rivera (2011).

No n’hi ha prou de mirar de rebaixar l’impacte de la discriminació perquè això 
comportaria igualment no poder assegurar la igualtat d’oportunitats. Altra-
ment, estarem admetent que en l’actualitat encara existeixen ciutadans de dife-
rents classes i possibilitats diferents per una sèrie de condicions que no haurien 
de ser discriminatòries. Un país o un territori determinat és digne sempre que 
garanteix aquesta dignitat als ciutadans amb els mecanismes que calguin. 

Per descomptat, no cal ser un home o una dona amb diversitat funcional per 
sentir-se objectivament discriminats, però aquest és un grup de persones històri-
cament situats en un segon pla de qualsevol tipus de participació com a ciutadà. 

Tal com hem dit convé que tots els agents pressionin perquè el dret a ser 
divers no s’avantposi a la resta de drets. Aquest treball no correspon només 
als professionals del sector social, evidentment, tot i que tinguin una paper 
rellevant a l’hora de traduir els avenços en projectes socials i educatius si 
fossin necessaris. 

Aquesta  
conceptualització 

de l’antiga  
discapacitat  

reconfigura les  
responsabilitats 

dels diferents 
actors
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Alguns dels canvis com a resultat de tot el que hem plantejat es podran pro-
duir només si es donen una sèrie de condicions: 

1. Que les mateixes persones amb diversitat funcional siguin precursores 
del canvi de paradigma a tots els nivells i liderin el procés. 

2. Que els agents polítics es comprometin a reconèixer l’estat de desavan-
tatge i discriminació que encara perdura actualment. 

3. Que no se supediti la possibilitat de la millora de les condicions actuals 
a la situació econòmica de qualsevol moment atès que estem parlant de 
drets bàsics i fonamentals i que en alguns casos es fan propostes que s’ha 
demostrat que són més econòmiques. 

4. Que els professionals adquireixin el compromís de promoure iniciatives 
per promoure la vida independent. Això comporta pensar en aquestes 
millores tenint en compte qüestions tant de la vida quotidiana com de 
concepte dels projectes en si. 

5. Que els agents acadèmics tinguin en compte els diferents paradigmes 
tant a l’hora d’investigar com a l’hora de formar futurs professionals en 
qualsevol tipus de disciplina. 

Óscar Martínez-Rivera
Professor de la Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés 

Universitat Ramon Llull
omartinez@peretarres.org 
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La persona protagonista de la seva 
vida independent. Un model d’escolta 
de professionals i família Tomás Castillo

La publicació del llibre Avanzar en mi INdepedencia. El derecho a la autonomía personal 
ha estat el resultat final del treball conjunt desenvolupat amb persones amb discapacitat, 
famílies i professionals que han portat les seves experiències i reflexions personals, i que 
han participat activament en els debats i qüestions plantejades durant els tres seminaris 
preparatius. Les idees plasmades en la publicació han constituït una eina de treball amb les 
famílies per avançar en l’eliminació de barreres psicològiques i en estratègies de suport per 
a les persones en la vida quotidiana. Recollim aquí algunes conclusions extretes als debats 
sobre la necessitat de trobar-se amb la pròpia persona, entendre l’autonomia com un dret 
fonamental, i com “donar suport” “acompanyant” per fer possible la vida en comunitat.

Paraules clau:  
Autonomia personal, Persones amb discapacitat, Model de suport, Participació en la 
comunitat, Vida independent.  

R
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La persona protagonista de su 
vida independiente. Un modelo 
de escucha de profesionales y 
familia

La publicación del libro Avanzar en mi INde-
pedencia. El derecho a la autonomía personal 
ha sido el resultado final del trabajo conjunto 
desarrollado por personas con discapacidad, 
familias y profesionales que han aportado sus 
experiencias y reflexiones personales, y par-
ticipado activamente en los debates y cues-
tiones planteadas durante los tres seminarios 
preparativos. Las ideas plasmadas en la pro-
pia publicación han constituido una herra-
mienta de trabajo con las familias para avan-
zar en la eliminación de barreras psicológicas 
y en estrategias de apoyo para las personas 
en la vida cotidiana. Recogemos aquí algunas 
conclusiones extraídas en los debates sobre la 
necesidad de encontrarse con la propia perso-
na, entender la autonomía como un derecho 
fundamental, y cómo “apoyar” “acompañan-
do” para hacer posible la vida en comunidad.

Palabras claves: Autonomía personal, Per-
sonas con discapacidad, Modelo de apoyo, 
Participación en la comunidad, Vida indepen-
diente.

Individuals as Protagonists of 
Their Own Independent Lives.  
A listening model for  
professionals and family 

The publication of the book Avanzar en mi IN-
depedencia. El derecho a la autonomía personal 
[Advancing in My INdepedence. The Right to Per-
sonal Autonomy] is the outcome of the joint work 
carried out by people with disabilities and family 
members and professionals who have shared their 
experiences and personal reflections and actively 
participated in the discussions and the issues rai-
sed during the three preparatory seminars. The 
ideas set out in the publication itself have been 
a tool for working with families towards the pro-
gressive elimination of psychological barriers and 
the creation of support strategies for people with 
disabilities in everyday life. We have collected 
here some of the conclusions drawn from the dis-
cussions on the need to find oneself and to unders-
tand autonomy as a fundamental right, and how to 
‘support’ by ‘accompanying’ in order to make life 
in the community possible. 

Keywords: Personal autonomy, People with 
disabilities, Support model, Participation in 
the community, Independent living
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y L’edició del llibre Avanzar en mi INdependencia. El derecho a la autono-
mía personal (Torrelavega 2013, Ed. Amica) ha suposat una oportunitat per 
comptar, no només amb un document divulgatiu, sinó amb una eina de tre-
ball amb les famílies que permeti avançar en l’eliminació de les barreres 
psicològiques, que sovint són les més difícils de superar. 

L’elaboració del text va ser fruit de l’aportació de diversos testimonis per 
part de familiars, persones usuàries i professionals. Un treball conjunt que 
ha produït un excel·lent resultat. Durant tres seminaris hem detallat fil per 
randa cada una de les idees del llibre, tot recollint testimonis que es publi-
quen al final de cada capítol. Debatem sobre la naturalesa de l’autonomia, 
les implicacions que té per a la vida de la persona i com podem traduir les 
idees en missatges que poden canviar la mentalitat social, els hàbits de les 
organitzacions i moltes pràctiques professionals. 

En la primera sessió es van exposar diverses “bones pràctiques” per perso-
nes que estaven aconseguint avenços significatius en la seva autonomia. Les 
exposicions van ser preparades amb suport professional perquè es poguessin 
entendre perfectament els missatges, però respectant plenament el contingut 
que cada persona va voler exposar. 

La segona sessió tingué doble contingut. D’una banda, es va continuar amb 
l’exposició de testimonis amb un debat posterior sobre l’aplicabilitat de les 
iniciatives en altres situacions i, d’altra banda, es van compartir diversos 
continguts teòrics extrets dels debats del primer seminari, per tal que servis-
sin com a esborranys dels continguts del llibre. 

El tercer seminari ha consistit en una lectura de cada un dels capítols del 
llibre, tot decidint en grup les modificacions del text i la distribució dels 
testimonis que millor il·lustressin cada un dels capítols. El títol més adequat 
per a cada capítol i el títol del llibre van ser també motiu d’anàlisi pel grup, 
que al llarg de tres anys n’ha mantingut la composició bàsica, superior a les 
trenta persones, entre professionals, familiars i persones usuàries d’Amica, 
COCEMFE Cantàbria i COGAMI. 

L’experiència de molts professionals implicats en el suport a les persones 
amb discapacitat és que els avenços es poden donar en la mesura en què 
s’aconsegueix una comprensió familiar de les metes a aconseguir i, com a 
conseqüència, la seva implicació i col·laboració per assolir-les. A Amica, 
entitat que tinc la satisfacció de dirigir des de la seva fundació ara fa trenta 
anys, sempre hem intentat que cada persona tingui l’oportunitat de contribuir 
en allò que vol i pot en cada moment, tant en activitats organitzatives, lúdi-
ques, de responsabilitat, com des dels òrgans de govern. 

En aquesta línia, hem intentat fer partícips les famílies dels objectius que 
les persones es proposen en els seus projectes personals. La PERSONA és 
el centre de totes les actuacions, la protagonista de la seva vida. Per avançar 
en aquesta conquesta hem volgut fer un pas més en la formació de les fa-

mílies, tot superant l’esquema tradicional en què els professionals impartim 
una sèrie de tesis que miren de convèncer els familiars. Ara la formació es 
basa en l’escolta d’allò que els seus propis fills demanen, posant els profes-
sionals i els mitjans suficients perquè aquest missatge arribi amb la força i 
l’autoritat que mereix. 

En els seminaris posteriors realitzats amb les famílies, el format escollit ha 
estat explicar un conte amb el llibre Avanzar en mi INdependencia, i durant 
quatre sessions, intercanviar punts de vista amb els seus fills i altres joves 
o adults, que han exposat la seva experiència sobre l’autonomia personal i 
les seves aspiracions. Per fer-ho s’han elaborat presentacions, amb suport 
professional en alguns casos, que han permès ordenar les idees i facilitar 
els missatges per aconseguir que persones amb disàrtries molt importants, a 
causa d’una paràlisi cerebral, o persones amb limitacions intel·lectuals po-
guessin aconseguir ser ateses. 

Els testimonis exposats han servit com a base per realitzar els debats amb les 
famílies i treure’n conclusions de manera conjunta. Els resultats obtinguts 
són clarament satisfactoris, perquè s’ha creat una nova dinàmica en què els 
pares i les mares han comprovat que els seus fills tenen molt a dir, que tenen 
opinió, no sempre favorable, del tractament rebut, i que els seus sentiments 
poden ser contrariats per la per la nostra sobreprotecció, pensant que no és 
el millor per a ells. 

Tot seguit n’extractarem alguns continguts. 

La necessitat de trobar-se amb la persona 

Trobar-se de persona a persona requereix establir una relació horitzontal, 
substituint la verticalitat que tradicionalment ha marcat les relacions entre 
qui rep ajuda i qui presta serveis, que assumeix una certa superioritat. 

Una de les primeres manifestacions de segregació inconscient es dóna quan 
els qui ens considerem “normals” parlem de “nosaltres” i d’“ells”. Veiem les 
persones amb menor autonomia com a “dependents”, éssers diferents a no-
saltres, que formen part d’un altre grup. Són aquestes barreres, les que creem 
a la nostra ment, les que ens fan veure la realitat deformada, tot considerant-
nos part del grup dels privilegiats i veient les persones més vulnerables com 
a éssers que només estant “ben atesos” ja en tenen prou. 

Això no obstant, el que més necessitem quan la situació de dependència 
s’apodera d’una part de la nostra vida és precisament el tracte de persona 
a persona. Els serveis de suport són necessaris, però el que més alimenta 
el nostre ànim és el tracte respectuós, el que rebem com a persona plena de 
dignitat, el que respecta els costums propis, té cura dels sentiments, valora 
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els records íntims i ens recolza en la nostra forma de viure habitual. El tracte 
respectuós no intenta canviar-nos perquè sap que les nostre idees, creences i 
il·lusions són l’arquitectura del nostre ser. 

Probablement, haurem de revisar algunes actituds professionals i de les fa-
mílies. Els models en què el professional és qui dirigeix, planifica i avalua, 
sense gairebé participació del subjecte, han de ser superats per mètodes en 
què es consulta, es respecten decisions, es defensen els drets individuals i 
s’acompanya la persona, posant al seu abast els mitjans que precisa per acon-
seguir els seus propis objectius. 

Aquesta actitud d’acompanyament requereix del professional tota la flexibili-
tat que la individualitat precisa. És un repte a descobrir cada realitat particular, 
on la imaginació professional pren una especial rellevància. L’acompanyament 
no dirigeix, suggereix. No decideix, només ajuda a prendre decisions; no im-
posa els seus coneixements, els adapta a les possibilitats de comprensió de la 
persona; és més autor que suggereix que no pas tutor del que cal fer; és més un 
company actiu del viatge que no pas conductor de la vida dels altres. Per ser 
així, no s’ha de renunciar a cap estatus professional, només cal canviar alguns 
rols que serveixen de molt poc a les persones a les quals decidim servir. 

Moltes famílies necessiten un canvi d’actitud per aconseguir aquest objec-
tiu. El tracte al fill com a adult, com a un membre més de la família, esdevé 
imprescindible per avançar. Tot i que presenti limitacions importants, és una 
persona adulta, i precisa enriquir la seva ment, els seus sentiments. Allargar 
el tractament com si fos un menor, no fa més que allargar una suposada in-
fància que no aporta res a la seva vida. 

Tampoc no resulta enriquidor el tractament que reben dels seus fills algunes 
persones grans. L’argument que “tornem a ser com a nens” no deixa de ser 
una simplificació del que realment els passa a algunes persones quan en-
velleixen. El que no es justifica és arrogar-nos el paper de dirigir les seves 
vides, simplement perquè assumim una autoritat que abans no teníem. 

La persona, aquest ésser que preval a la nostra vida, independentment de 
mantenir més fortalesa o més debilitat, de tenir unes capacitats o unes limi-
tacions, precisa de nosaltres, professionals i familiars, com a éssers humans 
iguals, amb sentiments d’inseguretat, amb il·lusions incomplertes, amb fe-
bleses, però disposats a afrontar junts, a acompanyar en els reptes que la vida 
planteja a cada moment, com per exemple el d’afrontar la situació de tenir 
cada vegada una autonomia menor. 

Podríem relatar una pila d’exemples de persones a les quals la vida els ha 
posat enormes dificultats i, malgrat la seva discapacitat, surten endavant com 
altres persones, de vegades se’n surten fins i tot millor. Aquesta realitat con-
vida a moltes reflexions sobre la naturalesa de la discapacitat, sobre la capa-
citat de l’ésser humà que transcendeix més enllà de les pròpies limitacions. 

Una d’elles, de les més clares, és que si tenim projectes, alguna cosa per la 
qual lluitar, un objectiu a la vida, es posen en marxa mecanismes que activen 
el millor de nosaltres mateixos per aconseguir-ho. Es manifesten de manera 
espectacular quan les limitacions ens fan semblar ésser vulnerables, amb 
poques possibilitats, i demostrem que som capaços de fer coses impensables. 
Aquesta és una característica comuna dels éssers humans, de vegades cal 
esperar que la vida ens sotmeti a determinats reptes per adonar-nos del que 
som capaços de fer. 

Les persones necessitem tenir aquestes oportunitats per mostrar les capaci-
tats que tenim. Sense oportunitats no hi ha la possibilitat que l’ésser humà 
es presenti amb tota la seva riquesa. Moltes vegades hem vist homes i dones 
intel·ligents, molt ben dotats, però completament eclipsats per la pertinença 
a una organització que els ha convertit en un número, en un membre més, so-
tmès a una disciplina fèrria. Aquest fenomen també és comú entre nosaltres. 
La diversitat i la pluralitat promouen que aflorin les capacitats individuals, 
mentre que l’agrupament pot diluir les potencialitats de la persona, apaiva-
gant la iniciativa particular. Algun dia haurem de fer una anàlisi profunda 
dels efectes que produeix en les persones el fet d’agrupar-les en centres on 
es rep un tracte de col·lectiu, en lloc de l’atenció individualitzada que neces-
sitem perquè es manifestin les nostres fortaleses personals. 

Aquestes reflexions menen, sens dubte, a conclusions vitals per entendre 
la necessitat que tenim, a la qual aspirem, de ser tractats com un igual. El 
tracte d’igualtat ens fa sentir bé, ens alleugerim, el nostre comportament es 
relaxa, sorgeix espontàniament la simpatia, la conversa fluïda i el gaudir del 
moment. Quan ens tracten com un igual som nosaltres mateixos. 

Això és el que també, de vegades, les persones que se senten tractades d’una 
forma diferent ens demanen, sense saber com dir-ho, que el tracte sigui 
d’igual a igual per a: 

• Ser jo mateix.
• Que no hi hagi comparacions.
• Poder manifestar-me amb naturalitat.
• Mostrar les meves capacitats.
• Sentir-me valorat, valorada.
• Compartir. 

La presentació (que aquí sintetitzem) que han fet de manera conjunta un 
grup format per persones amb discapacitat i personal de suport és una autèn-
tica invitació a la reflexió. 
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Què li demano al professional 

• Que faci l’esforç de conèixer-me, de saber el que m’interessa i el que 
m’agrada.

• Que tingui paciència, que es prengui el seu temps, les coses al meu ritme. 
Molta til·la!

• Que em respecti en qualsevol circumstància. Prou vergonya passo com 
perquè em deixi clar que li fa fàstic. 

• Que m’escolti amb interès.
• Que sigui flexible.
• Que no decideix per mi.
• Que em pregunti sempre el que vull.
• Que em recolzi però sense manar.
• Que no parli de mi com si jo no hi fos.
• Que em pregunti el que necessito.
• Que sigui valent.
• Que no em tracti com un nen.
• Que sigui prudent i responsable. 
• Que estigui ben informat.
• Que em deixi decidir.
• Que vegi que no som tan diferents. Ens agraden les mateixes coses. 
• Que confiï en mi.
• Que cregui que pugui fer coses per mi mateixa, per mi mateix.
• Que no pensi que sóc una càrrega. 

L’autonomia com a dret

Durant els seminaris amb les famílies, en què també els professionals hem 
assajat com deixar protagonisme a les persones, hem tractat com l’autonomia 
personal és un dret fonamental que sorgeix del principi constitucional de la 
llibertat individual, protegit per tot el desenvolupament normatiu, especial-
ment per la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a 
les Persones en Situació de Dependència. Aquesta llei defineix l’autonomia 
com “la capacitat de controlar, afrontar i prendre per pròpia iniciativa, de-
cisions personals sobre com viure d’acord amb les normes i preferències 
pròpies, així com desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària”. 

L’autonomia, la necessitat de tenir una vida independent, és una aspiració de 
l’ésser humà, que per naturalesa tendeix a això, a fer les coses per un mateix, 
a prendre decisions que competeixen a la pròpia existència. Probablement 
aquesta tendència natural es veu asfixiada per l’educació que rebem, influïda 
per la tendència social a protegir el més feble fent en el seu lloc les activitats 
bàsiques de la vida diària, en lloc de propiciar, de posar els mitjans, perquè 
faci el major nombre d’activitats possibles per si mateix. 

La Convenció Internacional Sobre els Drets de les Persones amb Discapaci-
tat de Nacions Unides també incideix en el dret a decidir sobre la seva pròpia 
vida i de comptar amb els suports necessaris per exercir-lo. La clau rau en 
aquest punt: Compten les persones amb els suports necessaris per exercir la 
seva autonomia com a dret? 

Alguns han interpretat que els drets reconeguts per la Llei d’Autonomia Per-
sonal (mal anomenada de Dependència) es limiten a reconèixer un grau de 
dependència, i dotar d’una prestació econòmica o d’un servei d’acord amb 
un denominat PIA (programa individual d’atenció). Aquesta visió tan limita-
da prové del model assistencialista que hauríem d’estar superant. 

Totes les persones tenim la necessitat de conduir la nostra pròpia vida. Des 
de petits volem ser grans veient com els adults tenen aquest poder de decidir 
i “fer el que volen”. En l’adolescència mantenim tota una creuada perquè es 
respecti la nostra llibertat de sortir amb les amistats que escollim, la parella 
que ens atrau, d’arribar a casa a l’hora que ens sembli bé o tenir l’aparença 
que ens agrada en el cabell, la pell o la vestimenta. Volem emancipar-nos. 
Quan som adults, defensem la nostra intimitat com un dret inalienable. No 
consentim a ningú que furgui en els secrets de la nostra vida. Podem consul-
tar les decisions, però volem prendre-les amb completa llibertat. Ens agrada 
comprovar que hem construït la nostra existència compartint-la amb les per-
sones que estimem, que treballem en el que hem desitjat, que vivim a la casa 
que hem escollit, que dediquem el nostre temps en les coses que ens vénen 
de gust o ens sembla necessari. 

Tot això constitueix un exercici continuat de l’autonomia personal, perquè 
hem aconseguit fer moltes coses que hem volgut. A més, les hem realitzat 
fent ús de les nostres capacitats, de les nostres habilitats per desplaçar-nos, 
fer les tasques quotidianes, treballar, divertir-nos, rodejar-nos de persones 
amb les quals compartir moments. 

Potser l’origen de molts problemes posteriors que ens trobem a la vida rauen 
en l’escassa autonomia que se’ns ha deixat des dels inicis, no permetent que 
ens vestíssim sols o que mengéssim agafant la cullera o la forquilla amb les 
nostres pròpies mans, perquè la capacitat de prendre decisions també es fo-
menta amb l’hàbit d’enfrontar-se per un mateix a les circumstàncies de la vida. 

La nostra autonomia es va limitant en la capacitat de fer per nosaltres ma-
teixos les activitats quotidianes que abans fèiem sense dificultat. Això supo-
sa un dol que, igual que tota pèrdua, hem de passar integrant-lo com una ca-
racterística d’aquesta etapa de la nostra existència. Qui enyora el que podia 
fer de jove s’allunya de viure el present, de la realitat de l’ara, amb els seus 
avantatges i els seus inconvenients, però segurament plena d’oportunitats. 
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¿La pèrdua gradual de la nostra capacitat de fer, suposa que la nostra auto-
nomia personal minvi? 

En el que és essencial, com a exercici d’un dret sembla evident que no. Si 
tenim capacitat de decidir, si mantenim el domini de dirigir la pròpia vida, 
l’autonomia preval, tot i que ens haguem d’acostumar a fer servir productes 
de suport, o ens calguin suports personals per fer el que abans fèiem sense 
dependència. Allò a què aspirem des de la infància, la llibertat de ser un 
mateix, que exigíem en la joventut, l’autonomia que gaudim durant tants 
anys, sentint-nos responsables de la nostra existència es converteix després 
en una lluita per mantenir-la, per aconseguir que els altres entenguin que la 
nostra vulnerabilitat més gran no significa pèrdua de cap component de la 
nostra dignitat, com és l’autonomia personal. No poder exigir personalment 
aquest dret tampoc no el limita, ni el converteix en impracticable. Es tracta, 
al contrari, de protegir-lo especialment en aquelles persones les limitacions 
de les quals els impedeixen exercir-lo per si mateixes. 

¿Qui es fa garant de l’exercici d’aquest dret?

Realment en una societat dominada per la cultura en la qual decideix el més 
fort, el “dependent” pot restar a mercè de la voluntat dels seus familiars, 
de les institucions, del mercat de serveis, fins i tot. Algú ha d’assumir el 
paper de garantir els drets fonamentals, com el de l’autonomia. La figura de 
l’acompanyant, com a garant del respecte als drets, cobra un paper especial 
que hauríem de desenvolupar. 

El garant ha de ser el particular, professional o un familiar, que, sense cap 
interès econòmic o de domini sobre la persona, supervisi i tingui autoritza-
ció per exigir davant dels familiars, institucions i societat en general el dret 
a gaudir de la intimitat, del seu propi espai vital, dels seus béns i recursos 
econòmics, i sobretot que siguin respectades les seves decisions, sentiments 
i preferències. 

No parlem del tutor, que assumeix la capacitat d’obrar que un jutge li ha 
delegat perquè actuï en nom de la persona. El garant és més un marmessor, 
que assegura fins i tot davant el jutge que no existeix abús en la tutela o en la 
custòdia atorgada, ni menyspreu dels drets humans de la persona en situació 
de dependència. Tots vulnerem drets inconscientment, per això cal una figu-
ra que defensi l’exercici de drets (presa de decisions, actuació d’interessos 
diferents als que té el tutor...). Per recolzar-ho, ens cal que algú exerceixi 
aquest paper de mediació. 

L’experiència d’una de les persones que va participar en els seminaris és un 
bon exemple de l’exercici de drets. La Katia té una paràlisi cerebral que amb 
prou feines li permet fer petits moviments. Per a ella va ser aconseguir un 

dret el fet d’emprar el transport públic. Fins aleshores, tenia dificultats per 
pujar al tren que la portava des de casa seva al centre de dia, atès que la dis-
tància que hi havia entre l’andana i la plataforma no li permetien accedir-hi 
amb la seva cadira de rodes. Al principi, el personal de l’estació la pujava a 
pols o col·locaven les rampes quan arribava el tren. Actualment, hi ha una 
rampa a cada tren i qualsevol persona que ho necessiti la pot fer servir. ¿Com 
ho va aconseguir? Anant cada dia a agafar el tren, de manera que el personal 
de la companyia tenia l’obligació d’ajudar-la a pujar-hi, fins que el problema 
va arribar a la direcció, i s’hi va buscar una solució. La seva tenacitat, el con-
venciment que pujar al tren és un dret que pot exercir com les altres persones 
ha produït l’efecte desitjat. 

Donar suport més que no pas cuidar

Durant molts anys hem desenvolupat tota una metodologia de la cura de la 
persona més indefensa, des d’una perspectiva vertical: l’altre és objecte de la 
nostra atenció. El suport implica posar els mitjans a la seva disposició perquè 
la persona sigui protagonista de la seva vida. El mètode tradicional, “jo et 
cuido a tu”, en el nou paradigma “jo recolzo la teva voluntat”. 

El terme cuidar té una connotació de passivitat de qui rep atenció. Efec-
tivament, podem precisar de determinades cures en algunes situacions de 
dependència, però això no significa que calgui ser atès en tots els aspectes. 

Hem assumit amb excessiva freqüència un paper de control absolut sobre 
la vida de la persona, tractant-la com algú mancat de capacitats, fins i tot la 
de tenir cura de si mateix. És evident que partim d’un model assistencialista 
que vincula la persona amb discapacitat com un pacient objecte de cures per-
manents. La discapacitat no és una malaltia, pot haver estat provocada per 
una malaltia, però la limitació que ens afecta generalment no és objecte de 
tractament, com sí que pot precisar la patologia que vàrem tenir o que tenim. 
Habitualment, se segueix un esquema clínico-rehabilitador, que reprodueix 
la metodologia de cures. Per avançar, proposem superar aquest model reha-
bilitador per un model de suports. 

El suport suposa comptar amb la persona com a agent actiu, com a protago-
nista, i correspon als altres la tasca d’aportar els elements necessaris perquè 
pugui fer per si mateixa el que es proposa, al màxim de les seves possibili-
tats. No és només un canvi terminològic, una denominació diferent mancada 
de contingut. Es tracta de desenvolupar un paper diferent al tradicional, fins 
i tot diferent al paper per al qual ens han format. El nostre rol deixa de ser 
intervencionista per passar a ser de suport. 
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¿Quines coses hauríem de deixar de fer?: 

Organitzar els serveis en funció del nostre criteri, sense comptar amb les 
persones que el faran servir; portar a les persones d’un costat a l’altre, d’una 
activitat a una altra, sense tenir en compte el seu parer, només perquè toca 
fer-ho en aquell moment; fixar horaris de menjar, d’higiene i d’anar a dormir 
sense tenir en compte si té gana, si vol anar al bany o si té son; portar el grup 
pel carrer agafats de la mà, encara que siguin adults, “perquè estiguin millor 
controlats”; fer les tasques d’higiene sense comptar amb la participació de la 
persona usuària, per acabar abans; donar-li el menjar per evitar que es taqui 
o perquè triga molt; fer sempre les mateixes preguntes, i contestar nosaltres 
mateixos amb la resposta que volem sentir, etc. 

El model de suports ens proposa que no sigui l’organització grupal d’activitats 
la que ens imposi, sinó la persona, les seves necessitats particulars, la seva 
perspectiva de desenvolupament personal. Les activitats quotidianes serien 
aprofitades per produir una major autonomia, en comptes d’haver de fer-les 
creant dependència, “per l’hàbit que els altres tenen de fer-ho en el meu 
lloc”. 

Repetim que si preval l’activitat programada sobre el que la persona pot fer 
per si mateixa, afavorim l’heteronomia, el fet que els altres facin les coses 
que em corresponen. Si això passa diàriament, o amb molta freqüència, es 
converteix en un hàbit. Aleshores tindrem servida la safata de la dependèn-
cia, és a dir, que ens caldrà permanentment que altres persones facin activi-
tats que jo podria fer. 

¿Hi ha altres pràctiques més adequades? Evidentment, sí, tot i que el corrent 
assistencialista, potenciador de dependència, sigui molt fort, sabem que el 
benefici en qualitat de vida consisteix a procurar una forma d’actuació pro-
fessional que posi la persona en el centre de tot. 

Avançar en l’autonomia suposa que tots participem d’aquestes decisions, i 
per descomptat que ens posem totes les peces de vestir possibles pels propis 
mitjans, i només en allò que no puguem, rebre ajuda. El que és desitjable és 
recolzar-nos en una altra persona només en allò que ens és impossible (lligar 
cordons, posar botons, treure mànigues...). 

Anar al menjador de manera rutinària a esmorzar, amb tot posat a sobre de la 
taula, és poc edificant. Seria més constructiu que els membres de la comunitat 
participessin a posar la taula, recollir-la i netejar els estris un cop s’ha acabat 
de dinar. Sovint cada matí decidim el que ens ve de gust prendre, el més lògic 
es tenir en compte la gana i la preferència de la persona en aquell moment. 

Ocupar tot el dia esdevé un problema quan la inactivitat és tònica. Si altres 
persones tenen decidit el que hem de fer, difícilment aprendrem a gestionar 
el nostre temps, que és diferent a ocupar-lo, a entretenir-se. Només si el nos-

tre temps no té valor, perquè no tenim res a aportar, caldrà omplir-lo, perquè 
la manca d’activitat produeix en l’ésser humà trastorns de comportament 
o alteracions psicològiques (irritabilitat, agressivitat, tristesa, depressió…). 
Ho veiem en molts centres assistencials. Aprendre a gestionar i destinar el 
temps en allò que ens satisfà, que resulta creatiu, fins i tot útil, és un dels 
temes essencials en els quals podem donar suport. Per això, cal descobrir les 
preferències, aficions i gustos de cada persona individualment. L’ocupació 
no pot ser un objectiu, sinó un mitjà per aconseguir altres objectius forma-
tius, de capacitació, entrenament laboral, etc. Ha de ser una forma de des-
cobrir les habilitats individuals, ja que tota activitat ha de tenir una finalitat. 

Donar suport suposa buscar amb la persona aquelles activitats que són útils 
a la seva vida, que augmenten la seva autoestima, que li donen prestigi so-
cial, que li creen una satisfacció personal, que li permeten accedir a la feina, 
si és el seu objectiu. Això constitueix una part del projecte personal que 
anem creant, prenent petites decisions sobre les activitats que volem fer, 
les que ens agrada fer, que ens satisfan. És una de les tasques essencials de 
l’acompanyant que, lluny de cuidar, cerca oportunitats perquè cada persona 
aconsegueixi descobrir-se. 

Precisament, la Paloma una jove estudiant de dret, amb mobilitat reduïda, a 
través de la seva participació en els seminaris, relata com ha canviat comple-
tament la seva vida des que té al seu costat un assistent personal. Se sent una 
persona amb més llibertat, amb més facilitat per anar a estudiar en igualtat 
de condicions, per anar a la discoteca, per fer gestions bancàries que abans 
no podia fer i fins i tot per tenir una relació de parella. La Paloma va tenir 
l’oportunitat d’escollir el seu assistent personal, no fou imposada per ningú 
i gràcies a ella i a la relació de confiança que s’ha establert pot realitzar les 
mateixes activitats, igual que la resta de persones. 

Acompanyar-me sense dirigir-me

La vida independent a la qual aspirem implica riscos. Entre ells, afrontar els 
reptes de la vida, fer projectes, equivoca-se en el camí iniciat. L’autonomia 
no és només una aspiració, entranya implicació, compromís i reclamar su-
ports exclusivament en el que es necessita, i només per al temps que calgui. 
Portar el timó de la nostra vida pot requerir un acompanyament, però mai 
deixar en altres persones la direcció de la nostra pròpia existència. 

La metodologia de l’acompanyament promou el que és essencial de 
l’autonomia personal, la capacitat de decidir en qualsevol circumstància, 
segons el grau de limitació que tinguem en cada moment, però respectant 
sempre aquest element essencial de la dignitat humana: la seva llibertat. 
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Alguns grups reivindiquen el respecte als drets humans de les persones amb 
discapacitat, i demanen a les institucions internacionals que s’impliquin a 
vetllar pel seu compliment. El debat no es planteja en termes de convenièn-
cia, de recerca només d’un tracte més adequat, sinó d’exigència de respectar 
els drets fonamentals com a éssers humans. És evident que formar part de la 
diversitat humana no pot constituir cap motiu per gaudir de drets de manera 
més restringida. No atorga a altres persones, inclosa la mateixa societat, la 
potestat per regir la vida de qui no ho pot fer pels propis mitjans. 

Es troba a faltar un veritable compromís de moltes organitzacions que s’han 
constituït per defensar els drets de les persones amb discapacitat, i això no 
obstant són principalment prestadores de serveis. Les seves reivindicacions, 
de vegades, van més adreçades a enfortir-se com a organització que a la 
defensa dels drets de cada persona, fins i tot, si calgués, exigint-los als fami-
liars, a la mateixa entitat. 

Acompanyar la persona suposa també ser garant, vetllar per garantir els seus 
drets humans. No es tracta d’assumir un paper de gendarmes, denunciant tot 
el que passa, demanant sancions per tot. La tasca és estar atents i rebutjar al-
guns hàbits que, tot i que estan molt estesos, són perjudicials per a la persona 
i, evidentment, el fet de decidir per ella, organitzant-li la vida fins i tot en els 
detalls més petits. 

L’alternativa, la tasca imaginativa que podem emprendre, és posar els mi-
tjans perquè pugui desenvolupar el seu propi projecte vital, el seu projecte 
personal. Es tracta d’aportar oportunitats de conèixer el món que ens rodeja. 
Per escollir cal saber les alternatives que existeixen i les possibilitats que 
tenim d’assolir-les. Cal entrenar la presa de decisions. Cadascú al seu nivell, 
de les més senzilles a les més complexes. Si ens preparem per ser persones 
resoltes, decidides, els problemes que ens presenta la vida, els anirem reso-
lent amb més enteresa. 

El primer és evitar portar la iniciativa, donar temps, permetent que es tingui 
marge propi. Tots necessitem un espai en el qual ningú no ens mana, on ens 
sentim en plena llibertat. També el temps és necessari. Ens contrariem molt 
quan se’ns exigeix prendre decisions amb pressa. Per aprendre, necessitem 
disposar de temps, sense que ningú se’ns avanci.

El lideratge professional pot desenvolupar-se amb un model, el nostre, del 
qual tenim el convenciment de ser el millor, però sense imposar-lo, sent 
més autor que autoritat, en què la nostra intervenció sigui més creativa que 
impositiva. La creativitat es manifesta quan anem descobrint amb la persona 
els seus gustos, i organitzem conjuntament activitats perquè pugui gaudir-ne. 
Hem de buscar les activitats més afins a cada persona. 

El projecte de vida també precisa sovint d’una capacitació per a treballar 
en allò que ens agrada i ens proporciona recursos suficients per viure de 

la feina. És clau descobrir junts aquelles activitats formatives que compor-
ten una capacitació professional suficient per ocupar un lloc de treball amb 
dignitat. Si els estudis vénen a demostrar que el desavantatge més gran al 
mercat de treball de les persones amb discapacitat no són les seves limita-
cions, sinó una formació menor, és obvi que hem d’intensificar els esforços 
a donar suport a la seva capacitació laboral. També sabem que les persones 
amb limitacions, amb bona formació, se’n surten gairebé sempre, igual que 
les persones ben formades que han tingut una discapacitat sobrevinguda. 
L’exemple d’Stephen Hawking és un dels més significatius, actualment. 

Acompanyar en la formació, en la recerca de feina pot facilitar les coses, 
aquesta és la tasca que podem emprendre junts. No es tracta només de bus-
car-li una feina, sinó d’aprendre a buscar-lo, de formar-se adequadament 
per fer-ho, d’aprendre a preparar un currículum, d’assajar com afrontar una 
selecció, de saber estar en una entrevista de feina. 

L’acompanyament suposa que els centres especials d’ocupabilitat siguin una 
oportunitat on cada persona descobreix les seves capacitats, adquireix les 
habilitats laborals per encarar el repte d’aconseguir un treball. Algunes fa-
mílies s’obsedeixen que els seus fills treballin sempre en un centre protegit. 
Així, lluny de promoure la seva autonomia, limiten les seves possibilitats 
de conèixer altres persones, de tenir una feina més adequada a les seves 
preferències, i exercir el seu dret a viure en la comunitat, a relacionar-se en 
l’entorn obert. 

L’altre món, el protegit (i de vegades també restringit), ha de ser només un 
pas en l’itinerari personal, romandre-hi limitarà el necessari creixement de 
l’autonomia. 

També limita la por del fet que pugui disposar d’una llar. Totes les persones 
tendim a crear la nostra pròpia casa, amb la persona o persones que hem es-
collit. Necessitem aquest espai d’intimitat on fem la vida que ens ve de gust, 
descansant, entretenint-nos... És el lloc on es produeixen els moments en què 
no ens sentim observats, que podem estar sense tenir en compte les formes, 
les formes socials convencionals. Ho necessitem, per això tants joves volen 
independitzar-se. Tanmateix, moltes persones amb discapacitat han de con-
templar com passa la vida veient com s’emancipen els seus germans, i ells 
no ho poden fer. Acompanyar implica facilitar aquest procés d’aprendre a 
gestionar la llar, comprar, fer la neteja, cuinar, administrar l’economia que 
ho fa sostenible, i també donar suport en les tasques necessàries perquè la 
casa funcioni adequadament. 

L’objectiu és aconseguir que la vida independent sigui exitosa, oferint les 
ajudes necessàries, en lloc de demostrar que això és impossible. Si els su-
ports són escassos, si no donem la confiança que ho pot aconseguir, possible-
ment estem posant-hi dificultats perquè s’esdevingui un fracàs. 
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També en la vellesa necessitarem ajuda per conservar la vida independent 
que havíem tingut en altres èpoques de la vida. Necessitar ajuda d’altres 
persones no atorga la capacitat d’usurpar el dret a continuar dirigint la prò-
pia existència. Acompanyar requereix comptar amb el que la persona vol, 
donant suport només en allò que ens demanda, tret que les facultats mentals 
aconsellin actuar també en la presa d’algunes decisions. Però això ho haurà 
de determinar l’especialista, o el jutjat, no qualsevol persona. Probablement 
és en l’edat avançada quan més agraïm totes dues situacions: que ens donin 
suport en el que necessitem i que es respecti la nostra independència, per 
seguir portant el timó de la nostra existència. 

L’experiència del José Luís, persona amb discapacitat intel·lectual i treba-
llador d’un centre especial d’ocupabilitat, il·lustra de manera clara com ell 
mateix, en canviar la seva situació personal després que morís la seva mare, 
pren la decisió de viure sol, en la seva pròpia llar. Això no obstant, s’adona 
de les dificultats que entranya aquesta responsabilitat, motiu pel qual veu la 
necessitat d’aprendre a tirar endavant una casa amb tot el que això implica 
(aprendre a cuinar, portar l’economia domèstica...). Des de fa temps, una 
persona l’està acompanyant en aquesta àrdua tasca de viure de manera in-
dependent. El José Luís té clar quin és el seu objectiu, el que vol aconseguir 
a la vida; però també té clar que necessita l’acompanyament d’una persona 
que el guiï diàriament. 

Viure en la comunitat

La vida en la comunitat ens permet créixer com a persones, perquè gairebé 
tot el que som ho devem a la convivència. 

Durant molt de temps s’ha considerat que les persones més “vulnerables” se-
rien millor tractades en entorns protegits, fora d’una societat que no comprèn 
els diferents, que es mostra burleta de vegades cap a les febleses humanes, 
quan no agressiva i despietada. Moltes famílies han patit els menyspreus 
cap al seu fill per part d’algun veí, company i fins i tot “professionals”. Les 
mirades d’estranyesa, de rebuig o d’evitació són com ganivets clavats al cor 
de qui dedica tota la seva estimació sobre l’ésser estimat. 

Aquesta mena de situacions, entre d’altres, han alimentat aquesta pretesa 
necessitat de crear entorns especialitzats per a persones especials de la qual 
estem parlant. Si busquem una solució a l’adversitat que pateix el nostre 
fill, buscant-li un entorn teòricament més apropiat, estem produint dos mals 
majors: un el de la segregació, que produeix marginació, i un altre de perdre 
l’oportunitat per modificar l’entorn, educant la societat perquè tracti adequa-
dament tota la seva ciutadania. 

Afortunadament estem acabant amb aquestes pors, i hem avançat substan-
cialment en els drets de les persones gràcies a la lluita empresa per familiars, 
per les pròpies persones, per produir canvis en la societat. Així, viure a la 
comunitat s’ha reconegut com un dret fonamental en la Convenció de Na-
cions Unides. La solució a les actituds socials marginadores és procurar-li 
els suports perquè la convivència en la comunitat sigui exitosa. A més, cal-
dran canvis en l’entorn que ho facin possible. 

Evidentment per aconseguir-ho esdevé imprescindible promoure l’autonomia 
en tots els aspectes possibles, dotar la persona de les estratègies de relació 
social que precisem per moure’ns en aquest complicat entramat de les rela-
cions humanes. 

Ensenyar el nostre fill a conviure amb els altres nens és clau, però també 
ho és que la resta de nens creixin amb la lliçó ben apresa de saber tractar, 
relacionar-se, amb persones amb majors limitacions. El nen que creix sense 
conèixer aquesta realitat, tan habitual de la natura humana, probablement 
tindrà seriosos problemes quan hagi d’afrontar alguna situació així al llarg 
de la seva vida, quan se li presenti amb un fill, un germà, el seu pare, la 
seva mare i en si mateix. Necessitem conviure en la diversitat per aprendre 
a afrontar les limitacions humanes amb naturalitat, no com quelcom desgra-
ciat de què ens hem d’evadir. No es pot fugir d’una realitat que tots i totes 
coneixerem. 

La interacció amb les necessitats de les altres persones ens fa sentir millor, 
útils a la comunitat, creant satisfaccions de gran calat, que tots els joves hau-
rien de conèixer. Cal dinamitzar la convivència entre tota mena de joves, els 
més dotats i els que tenen majors limitacions. Precisem organitzar activitats 
conjuntes i no diferenciades per a “discapacitats”. Cal comptar amb especia-
listes en dinamització juvenil que donin suport a la participació dels joves 
amb necessitats de suport en les activitats organitzades per a tots. Sembla lò-
gic pensar que si els nens creixen junts, si els joves s’eduquen en el respecte 
i el suport a les limitacions dels altres, quan siguin adults tindran un tracte 
proper, igualitari, amb qui es trobin, i assumiran la situació de discapacitat 
amb major naturalitat quan la coneguin en la seva pròpia experiència. 

Probablement si hem procurat que el nostre fill convisqui amb la resta de 
nens de l’escola, al barri, el poble, i se’l conegui personalment, no per la seva 
discapacitat, sinó pels seus valors i capacitats, serà més senzill que el dia que 
“faltem” pugui participar en la comunitat d’acord amb les seves possibilitats. 
Viure en la comunitat també significa poder participar de les activitats que 
realitzen els altres i com els altres. Viure en habitatges més que no pas en 
residències, anar al cine amb amics i amigues de tota mena, i no només amb 
els del meu centre. Tenir treball per la meva vàlua, i no només per la meva 
discapacitat. La vida en comunitat des dels inicis de la nostra infància és 
fonamental per crear la cultura social en què les persones, totes, hem de 
gaudir d’aquest dret. Així, quan arribem a la vellesa, podrem romandre a 
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la nostra llar, ésser tractats com a persones d’edat, no com a “vells”, i tenir 
l’oportunitat de transmetre els nostres valors, en lloc de comprovar que la 
nostra experiència, el que la vida ens ha ensenyat, és poc interessant per als 
nostres fills, perquè ho consideren d’altres temps, suat. 

Necessitem construir una comunitat oberta, perquè la vida social sigui pos-
sible aportant cada persona els valors i les capacitats que tenim. Una societat 
que desaprofita tots els seus recursos humans, les capacitats de tota la seva 
ciutadania, es limita, també, en les seves possibilitats de desenvolupament. 

Tomas Castillo Arenal
Director gerent d’Amica

President de la Federació Espanyola de Fibrosi Quística
correo@amica.es
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y Parlar de dona i diversitat funcional és fer-ho de violència. Encara que la 
violència ha colpejat el col·lectiu de persones amb diversitat funcional en 
el seu conjunt al llarg de la història, les dones amb diversitat funcional han 
patit en major mesura aquesta violència. En el recorregut històric d’atenció 
a les persones amb diversitat funcional veiem eugenèsia, exclusió, tanca-
ment, correcció o preparació. Aquestes i altres actituds responen a una mi-
rada tràgica i intolerable de la diversitat funcional que actualment explica 
actuacions i situacions de violència real, simbòlica o estructural adreçada a 
aquest col·lectiu. Però el que cal subratllar amb major claredat és la profunda 
naturalització d’aquesta violència i, en conseqüència, la seva invisibilitat. 
Podem arribar a dir que les dones amb diversitat funcional són la subalterna 
de la subalterna. És a dir, ocupen un lloc de radical alteritat que dispara els 
nivells de precarietat i vulnerabilitat problemàtica. 

En definitiva, hem de tenir clara la vinculació de la violència adreçada a les 
dones amb diversitat funcional amb el que anomenarem el nostre imaginari 
social. No podem, per tant, abordar de manera completa aquesta temàtica 
sense aprofundir en els eixos que ordenen el nostre mapa conceptual. Veiem, 
doncs, que cal preguntar-se: quines mirades han existit i existeixen sobre la 
diversitat funcional? Com reacciona l’entorn social davant d’una diferèn-
cia radical? Què passa amb la distància entre l’arsenal jurídic, discursiu i la 
pràctica o vida real dels subjectes? On observem violència i quines formes 
pren? Quin tipus de discursos científico-tècnics avalen i justifiquen alguns 
tipus de violència? Què podem fer amb aquesta violència i hostilitat que cas-
tiga els cossos diferents? Comprendre, per tant, el nivell de violència inscrit 
en el col·lectiu de persones amb diversitat funcional, suposa revisar quelcom 
de l’ordre epistemològic, històric, legislatiu... A priori podem dir que tot el 
que conforma el nostre entorn (a nivell macrosocial i microsocial) agredeix 
molt violentament les persones amb diversitat funcional, especialment a 
elles. I més encara quan no es reconeix, ni es detecta, normalitzant un estat 
de permanent agressió i hostilitat. Per tant, continuem preguntant-nos: què és 
el que ha afavorit aquesta situació? Com s’ha arribat a aquesta equiparació 
entre inferioritat social i diversitat funcional, promoguda i defensada? En 
aquest sentit, ens atrevim a afirmar que la mort, en el seu sentit més literal, 
és un tipus d’epistemologia de la diversitat funcional, si no la més visible, sí 
la més estesa i silenciada (Pié, 2014).

En aquest text, abordem, per tant, els marcs de violència legítima i il·legítima 
exercida contra les dones amb diversitat funcional. A continuació tractem 
aspectes quantitatius constatables que evidencien, més enllà dels discursos i 
hermenèutiques, fets fefaents de violència. Posteriorment, abordem la qües-
tió de la intersectorialitat que suposa l’eix dona i diversitat funcional, més 
enllà de ser una subcategoria de la violència. Finalment, presentem les apor-
tacions discursives de l’Associació Dones No estàndards amb la pretensió 
d’obrir nous significats i significants sobre el fet de ser dona amb diversitat 
funcional. 

Quantificant una violència secular

On veiem i en què es concreta el clima social de violència adreçat a les 
persones amb diversitat funcional i específicament a les dones? Abans de 
contestar ja avancem que ens trobem davant d’un grup minoritari –les per-
sones amb diversitat funcional–, i més específicament –les dones amb di-
versitat funcional–, que pateix cotes majors d’atur, salaris inferiors, menys 
accés als serveis de salut, majors mancances educatives, escàs o nul accés a 
programes i serveis adreçats a dones i un major risc de patir abús sexual i fí-
sic. Aquesta situació està relacionada amb la violència secular que concorre 
paral·lelament amb la seva invisibilització. Vegem-ho per sectors. 

En educació hi ha la tendència a negar-ne o limitar-ne l’accés. Això s’agreuja 
en el cas de les dones amb diversitat funcional. 

“En términos globales y en continuidad con lo que ocurría 
diez años antes, el nivel de estudios de las personas con dis-
capacidad es mucho más bajo que el de la población gene-
ral de España. Así, la proporción de analfabetismo (10,9%) 
es casi cinco veces mayor que la media general del país en 
2008 (2,4%) y quienes no han completado estudios primarios 
son cuatro veces más (34,2%, frente a 8,9%); en el extremo 
opuesto, las personas con estudios universitarios son tres ve-
ces menos (7,3%) que la media española (22,8%) […]. La 
distribución general de niveles educativos varía notablemente 
por se xos: la tasa femenina de analfabetismo entre las perso-
nas con discapaci dad es mucho mayor (13,1%) que la mascu-
lina (7,3%) y los hombres con título universitario bastantes 
más (9%) que las mujeres (5,8%)”. (Colectivo Ioé, 2012:97)

Relacionat amb els baixos nivells formatius, disminueixen les possibilitats 
d’inserció laboral. El 1998 “de los 40 millones de personas con discapacidad 
en la Unión Europea, casi un 50% se encontraba en edad activa. Aproxi-
madamente el 17% de la población en edad laboral estaba afectada por una 
discapacidad. La tasa media de empleo de las personas con discapacidad era 
del 44% frente al 61% de la media en su conjunto. El 76% de los hombres 
sin discapacidad estaban empleados, frente a solo el 36% de hombres con 
discapacidad. En el caso de las mujeres, el 55% estaban empleadas frente 
al 25% de mujeres con discapacidad” (Diversos autors, 1998). El 2008 les 
xifres són les següents: 

“Si nos ceñimos a la edad laboral (16-64 años en 2008), las 
formas básicas de inserción económica de las personas con 
discapacidad difieren notable mente de las de la población ge-
neral. Mientras que el trabajo remunerado es el sistema más 
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frecuente en la vida adulta (66%, trece puntos más que en 
1999), sólo accede a él un 28% de las personas con disca-
pacidades (cua tro puntos más que en 1999) y, además, con 
una fuerte discriminación de sexos (33% los hombres, 24% 
las mujeres) […]. La tasa de paro, entendida como la propor-
ción que supone el número de personas desempleadas sobre 
el conjunto de la población en edad laboral, es ligeramente 
superior en la población con discapacidades (7,2%) que en 
la población general (6,7%), pero esta dife rencia es más del 
doble (20,3/9,2%) si definimos la tasa de paro en relación con 
las personas activas (ocupadas+paradas).” (Colectivo Ioé, 
2012:108). 

Hem d’afegir-hi encara el fet que la majoria de persones ocupades treballa 
en oficis mal remunerats i en situacions d’explotació. Les treballadores i 
treballadors amb diversitat funcional són, finalment, més pobres que la resta. 

En relació amb el nivell econòmic és rellevant l’estudi presentat l’any 2006 
per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de 
Barcelona –El greuge econòmic comparatiu de les persones amb discapa-
citat de la ciutat de Barcelona1–, en el qual es va fer una anàlisi del greuge 
econòmic que pateixen les persones amb diversitat funcional demostrant que 
aquestes persones tenien unes despeses mitjanes superiors a 27.398 euros 
l’any respecte de la resta de la població. 

En relació amb la salut, en primer lloc, s’observa la tendència de les do-
nes amb discapacitat a romandre més temps internades que els homes en 
la mateixa situació. En segon lloc, existeix una certa propensió dels centres 
de salut a exposar els seus cossos sense consentiment. D’altra banda, so-
vint els metges pressionen les dones amb diversitat funcional per forçar-ne 
l’esterilització, la qual cosa no deixa de ser una coacció i un abús d’autoritat. 

Existeixen diversos estudis que demostren que les persones amb diversitat 
funcional són víctimes d’abús en una escala molt més gran que les persones 
sense diversitat funcional. Així ho palesen els següents estudis. 

• Iglesias, M. (1998) “Violencia y mujeres con discapacidad”, AIES, 
España.“Report on Violence and Discrimination against disabled 
people”, European Disability Forum, Bèlgica, 1999. D’altra banda, “un 
estudio realizado por la Universidad de Griffith en USA habla de una ma-
yor frecuencia de violencia contra la población con discapacidad frente a 
la sin discapacidad, variando esa ratio entre dos a cinco veces más. Otro 
estudio americano encontró que el 67% de mujeres con discapacidad pa-
decieron abusos frente al 34% de aquellas que no tienen una deficiencia. 
Así mismo, se dice que la ratio de abuso en niños con discapacidad en 
USA es 1,7 veces más que entre los que no la tienen.” (Diversos autors, 
1998:16).

• “Informe sueco Men’s Violence against Women with Disabilities by the 
Swedish Research, 2007 (Handu, 2007): Entrevistadas 1.063 mujeres 
con diversidad funcional, el 33% habían sufrido situaciones de maltrato, 
violencia, abuso sexual a lo largo de sus vidas. Informe norteamericano 
Crime Against People with Disabilities, 2007: Crímenes violentos contra 
mujeres con diversidad funcional, 16% y 5% contra hombres con diversi-
dad funcional. Un dato interesante es el que informa que las parejas fue-
ron las responsables del 16% de los actos de violencia contra las mujeres 
con diversidad funcional, en comparación con el 27% contra las mujeres 
sin diversidad funcional. De 305 mujeres con diferentes formas de di-
versidad funcional que respondieron un audio cuestionario anónimo en 
EE.UU, el 68% habían experimentado violencia en el último año (Curry 
et al., 2009)” (Iglesias, 2011:188). 

Per tot plegat, se sap que les dones són més vulnerables als abusos i als mal-
tractaments que els homes. Aproximadament un 40% de les dones pateixen 
maltractaments físics. “La confluencia de todos estos factores en las mujeres 
con discapacidad, especialmente aquellas que tienen severas dificultades de 
aprendizaje y de comunicación, hace que se conviertan en un grupo con un 
altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia, lo que supera ampliamente 
los porcentajes de malos tratos que se barajan respecto a las mujeres sin 
discapacidad.” (Diversos autors, 1998:14). En definitiva, cal entendre que la 
confluència dels factors dona i discapacitat dispara el risc de patir violència, 
atès que no és únicament un subconjunt de la violència de gènere sinó una 
categoria intersectorial que enllaça violència, dona i discapacitat. 

“En un estudio, el 40% de las 245 mujeres con discapacidad 
entrevistadas había experimentado abuso. El 12% de ellas ha-
bían sido violadas. Sin embargo, menos de la mitad de estos 
incidentes llegaron a ser denunciados. Otro estudio encontró 
que 25 de 31 mujeres con discapacidad entrevistadas informa-
ron haber sufrido abusos de algún tipo (emocional, sexual o 
físico).” (INWWD, 2010:7)

D’altra banda, a aquest alt percentatge hem d’afegir-hi una major diversifica-
ció. És a dir, les dones amb discapacitat experimenten una gamma més àm-
plia de violència: pels assistents personals2 (abús emocional, físic i sexual) i 
pels proveïdors de cura de la salut (abús emocional i sexual), així com taxes 
més altes d’abús emocional, tant per part d’estranys com per altres membres 
de la família. 

“Dada la frecuencia con que se suceden tales actos de violen-
cia en nuestra sociedad, ¿por qué las teorías de la justicia nor-
malmente guardan silencio al respecto? Pienso que la razón de 
ese silencio es que dichas teorías por lo general no toman tales 
incidentes de violencia y acoso como cuestiones de injusti-
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cia social. […] Lo que hace de la violencia un fenómeno de 
injusticia social, y no solo una acción individual moralmente 
mala, es su carácter sistemático, su existencia en tanto práctica 
social.” (Marion, 2000:107).

La violència com a pràctica del normalisme

El nostre context conceptualitza la dependència segons una lògica capitalista 
i mercantil que, entre altres qüestions, produeix anormalofòbia. Ens situem 
en un entorn que pateix un excés de normalitat, amb les consegüents dis-
torsions que aquella produeix. Així, una de les aportacions més destacades 
del col·lectiu Dones no Estàndards ha estat, justament, categoritzar aquest 
fenomen. “Nuestra cultura y en consecuencia nuestra sociedad sufren un sín-
toma psicológico que llamo yo, por primera vez, anormalofobia, y esto es lo 
que hace que todas las personas de nuestra sociedad sean normalistas” (Riu, 
2006: 37). La fòbia es caracteritza per la substitució relacional del plaer pel 
displaer i, en conseqüència, tota l’energia de l’individu es projecta a evitar 
la relació amb l’objecte causant de la fòbia. En aquest cas, situat en tot allò 
que és “normal”. Des d’aquesta posició, s’apel·la a la visibilització de les 
diferències per provocar la crisi del sistema normalista. L’anormalofòbia es 
converteix en una categoria sociològica totalment rellevant per als cossos 
categoritzats com a “no capaços”. Sobre aquesta qüestió convé, ja des d’un 
inici, preguntar-se: què és la normalitat? Com ja hem exposat, es tracta d’un 
terme androcèntric que produeix ruptura en el si de la població, tot dividint-
la entre els que es consideren “normals” i els que es consideren “anormals”. 
Aquestes categories abracen també, en conseqüència, situacions i compor-
taments diversos. La fòbia a la anormalitat afavoreix que la normalitat es 
converteixi en una categoria a defensar per sobre de tota ètica. És per això 
que es permeten maltractaments de tota mena sobre les persones conside-
rades anormals o que no segueixen les normes establertes. El fet de patir 
constantment anormalofòbia modifica el comportament de qualsevol mem-
bre de la societat. Encara més, determina la pròpia construcció de la identitat 
i l’autopercepció positiva. En definitiva, efecte de tot això serà que tot el que 
no s’inclou dins dels paràmetres de la normalitat tendeix a eliminar-se. En 
aquestes circumstàncies, doncs, la supervivència dependrà, fonamentalment, 
de la cura voluntària d’altres persones sense cap garantia de dret. Les cures 
des d’aquí es convertiran alhora en espais de dominació pel fet de comportar 
una falta radical de control de les seves beneficiàries. 
 
Sabem que la cultura social és androcentrista i una de les seves eines per a 
discriminar és parlar de normalitat i normalització; tot el que n’està fora és 
vergonyós i indigne. Nosaltres som unes dones més i, en conseqüència, si 
tinguéssim cobertes les nostres necessitats no caldria anomenar-nos disca-
pacitades, però en aquest moment és imprescindible; així ens anomenem 
i per això estem totalment excloses. Després d’aquesta exclusió i martiri 

del normalisme, necessitem la discriminació positiva per assegurar el nostre 
poder ser-hi. El fet de ser discapacitades o no estàndards no és cap vergon-
ya, ni tampoc cap menyspreu productiu si podem produir en allò que som 
aptes. Per això el dret no pot tractar aquest problema social des d’una pers-
pectiva falsament neutral, sinó que els instruments legals han de conèixer 
aquesta realitat per eliminar la desigualtat social que genera. Per aconseguir 
la igualtat material i no provocar una doble discriminació, cal partir de les 
desigualtats socials existents. En una societat anormalofòbica cal subratllar i 
visualitzar el que som i com som per donar peu al fet que aquest normalisme 
entri en contradicció, de manera que puguem anar elaborant i madurant el 
problema fòbic i de terror. És per això que necessitem associar-nos i vincu-
lar-nos entre nosaltres, només des del nostre cercle podrem analitzar i aclarir 
per on han d’anar les estratègies polítiques. 

De la nostra experiència encarnada concloem que el normalisme es difon en 
l’imaginari social a partir dels següents prejudicis (Dones No Estàndards, 
2014): 

• No fer-se totalment amic de ningú, perquè es podria notar que no sóc 
l’ideal de persona que voldria ser.

• Amagar el que es considera un defecte, que significa la majoria de les 
vegades ser diferent a l’ideal.

• Dissimular o amagar les diferències.
• Humiliar les persones diferents. 
• Apartar-nos de les persones amb discapacitat.
• No escoltar-les, i quan parlen fer que sempre rebin un missatge moralit-

zador, com si mai no haguessin estat educades.
• Tractar les persones diferents com si no fossin capaces d’entendre res o 

corregir tot el que fan, dient-los com haurien de realitzar qualsevol acte.
• Fer créixer i notar que no poden fer res.
• Creure que no han de treballar.
• Creure que han de sortir poc de casa. 
• El fet que es preparin i s’eduquin no mereix cap esforç, perquè al final no 

servirà de res. 
• Creure que no cal que tinguin parella. (No es respecten els drets sexuals).
• Creure que no seran bons pares o mares. (No es respecten els drets repro-

ductius).
• No fer-s’hi amic.
• Ajudar-la per sistema. (Com si fos inútil).
• No acceptar la seva ajuda quan l’ofereix.
• Valorar per damunt de tot les equivocacions. 
• Culpabilitzar-les de no ser normals i per això reprimir-les perquè no facin res. 
• Fer-li notar que ell o ella estan per sota.
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• Aquesta pràctica violenta per a tota la població configura la situació en la 
qual vivim les dones amb discapacitat, que consisteix a no tenir accessi-
bilitat ni cap dret humà garantit. 

Dona i diversitat funcional: una qüestió  
intersectorial

“La violencia contra la mujer con discapacidad es parte de una 
cuestión más amplia de la violencia contra las personas con 
discapacidad en general, se incluye la violencia realizada por 
la fuerza física, la coacción jurídica, la coerción económica, la 
intimidación, manipulación psicológica, el engaño y la desin-
formación, y en el que la ausencia de libertad y consentimien-
to informado es un componente clave de análisis. La violencia 
puede incluir omisiones, como la negligencia deliberada o la 
falta de respeto, así como actos hostiles que dañan la integri-
dad física o mental de una persona.” (INWWD, 2010:8)

Com hem vist és inexcusable comprendre els elements que construeixen un 
determinat clima social d’aversió contra la diversitat. Aquesta violència es-
tructural té orígens llunyans, ancestrals i forma part de la història de la diver-
sitat funcional. Existeixen, doncs, qüestions específiques d’intersectorialitat, 
pel que fa a la dona amb discapacitat, que convé subratllar i treure a la llum, 
atès que la violència adreçada a elles difereix de manera significativa de la 
violència contra dones sense discapacitat. Per tant, subscrivim la sentència 
de Radtke quan afirma que “ser una dona amb discapacitat té un significat: 
experimentar contínues discriminacions, violacions dels drets humans, ex-
clusió de tots els entorns de vida. Les violacions físiques, psicològiques i 
rarament expressades, forcen aquestes dones a recloure’s en si mateixes no 
reconeixent-se com a individus” (Radtke et al., 2003:1).

En primer lloc, com ja hem dit, hem d’inscriure el nivell de violència adreçat 
a la dona amb discapacitat en un context anormalofòbic. Parlem d’una vio-
lència diària soferta a diferents nivells. Radtke ens parla de dos nivells bàsics 
d’aquesta violència. Un primer nivell relacionat amb la pròpia invisibilitat 
de la discapacitat atès que “ser visible significa ser reconegut en la seva 
pròpia persona en la justa expressió de si mateix en diversos contextos de 
vida [...]” (Radtke et al., 2003:2). Situem aquí les actituds, mirades i com-
portaments de persones que reaccionen de manera fòbica –ja sigui en for-
ma de caritat, horror, compassió, barreres arquitectòniques, entre d’altres– 
davant d’aquesta diferència. El segon nivell està relacionat amb la igualtat 
d’oportunitats de les dones amb discapacitat en comparació amb altres dones 
sense discapacitat o amb homes amb discapacitat. Estem parlant d’una situa-

ció d’una profunda desigualtat social que acaba convertint-se en factor de 
risc o vulnerabilitat per patir abusos de tota mena. En definitiva, tot el que 
es diu que representa les dones exclou les dones amb discapacitat però, tot i 
així, continuen patint la discriminació per raó de gènere com la resta. 

Causes de la violència adreçada a la dona amb discapacitat

Aquí es posen en joc unes causes que entenem de manera intersectorial entre 
el “sistema masculí-opressor dominant” i el “sistema minusvalidista-opres-
sor dominant”. És a dir, les actituds i consideracions socials cap a la dona, 
sorgides d’una societat masculina, unides a certes condicions propiciades 
per les lectures que s’han fet de la discapacitat. Són les següents: 

• Ser menys capaços de defensar-se físicament.
• Tenir majors dificultats per expressar el maltractament rebut a causa de 

problemes de comunicació. 
• La dificultat d’accés als punts d’informació i assessorament, principal-

ment a causa de l’existència de tot tipus de barreres arquitectòniques i de 
comunicació. 

• Una autoestima més baixa i un major menyspreu de la pròpia imatge com 
a dona.

• L’enfrontament entre els papers tradicionals assignats a la condició de 
dona i la negació d’aquests mateixos papers en la dona amb discapacitat. 

• Una major dependència de l’assistència i cura dels altres.
• Por de denunciar l’abús per la possibilitat de la pèrdua dels vincles i la 

provisió de cures.
• Menor credibilitat a l’hora de denunciar fets d’aquesta mena davant 

d’alguns estaments socials. 
 • Viure freqüentment en entorns que afavoreixen la violència: famílies 

desestructurades, institucions, hospitals i residències. 

A aquesta llista cal afegir-hi que el risc de patir abusos de tota mena res-
pon a la fórmula: a major discapacitat major vulnerabilitat (Diversos autors, 
1998:15).

Així mateix, en un estudi de 1997 de Nosek i Howland se citen vuit fac-
tors que poden contribuir a la vulnerabilitat augmentada de les dones amb 
discapacitat: la dependència d’altres persones per a les cures, la percepció 
de la falta de poder de la víctima resultant del no-reconeixement dels drets 
humans, el risc menor percebut per l’agressor de ser descobert, la manca de 
credibilitat atorgada a les víctimes, la manca d’educació sexual adequada, 
l’aïllament social i el risc augmentat de manipulació, la incapacitat física i 
la vulnerabilitat en els espais públics, els valors i les actituds relatives a la 
discapacitat i a la integració sense tenir en compte la capacitat de la persona 
de protegir-se ella mateixa (Institut Català de la Dona, 2003:52).
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El problema més clar en aquesta matèria és la seva profunda invisibilitat. En 
general existeix un gran desconeixement sobre els alts índexs de violència 
adreçats a dones amb discapacitat –més en forma d’un no-voler-saber sobre 
això que per falta de dades. Alguns dels factors que contribueixen a mantenir 
aquesta invisibilització són, en primer lloc, la tendència mil·lenària a con-
fondre actes violents amb formes legítimes de relació o tractament. Aquesta 
qüestió, a dia d’avui, correlaciona amb formes de violència legals i legítimes 
i amb les dificultats de professionals i familiars per comprendre algunes ac-
tuacions com a violentes en repetir-se la tendència a explicar el que ocorre 
a causa de la seva diversitat funcional. En segon lloc, la discapacitat actua 
com una mena de desactivador de legitimitat del que s’explica. Per això, 
existeix la tendència a no donar credibilitat, especialment a les dones que ne-
cessiten ajuda per a la comunicació a les dones psiquiatritzades. Per tant, tot 
i que existeixi aquesta llista de causes específiques, hem d’entendre que les 
circumstàncies que les reprodueixen i les mantenen tenen relació amb la dis-
criminació generalitzada que pateix el col·lectiu i amb els prejudicis socials 
que hi ha al seu voltant. Sobre aquesta qüestió s’han assenyalat una sèrie de 
mites que expliquen una part del perquè d’aquesta tendència a abusar i mal-
tractar les dones amb discapacitat. Es tracta del mite de la deshumanització, 
de la mercaderia danyada, la insensibilitat al dolor, l’amenaça de la disca-
pacitat i la indefensió. Tots ells faciliten autojustificacions dels agressors per 
exculpar-se del delicte. Ras i curt, la idea generalitzada és que si algú no és 
considerat plenament humà el delicte no és tan greu. Si hi afegim la idea que 
la vida d’aquella persona val menys i sent menys –amb el mite que també 
pateix menys– disminueix el possible sentiment de culpa de l’agressor. Tot 
això en un entorn que no reacciona de la mateixa manera a com ho fa amb la 
resta de dones, pel fet que planeja recurrentment el dubte sobre la veracitat 
del delicte i el valor d’aquell cos danyat. 

Iglesias continua aprofundint en aquesta qüestió de les causes, i agrupa algu-
nes de les que hem indicat en les categories següents: absència de tota iden-
titat; homogeneïtzació del col·lectiu; idees de dependència i feblesa associa-
des a la diversitat funcional; i finalment, un concepte restrictiu de la definició 
de violència. És evident, doncs, que el treball preventiu hauria d’abordar 
aquestes causes encara que, com adverteix, la mateixa autora: 

“las cuatro razones expuestas aquí […] son elementos signi-
ficativos que explican parte del porqué las mujeres con diver-
sidad son supervivientes de la violencia que nadie parece ver. 
Pero no es suficiente. Si tomamos un símil de la naturaleza, 
estos elementos son las raíces superficiales de la planta en-
ferma, pero esas raíces se alimentan de sustancias que están 
bajo tierra; no podemos seguir plantando flores y plantas sobre 
sustratos contaminados. Investigar la mejora del sustrato de 
plantación es nuestro reto.” (Iglesias, 2011:200). 

La qual cosa condueix, de nou, al gir epistemològic de la discapacitat i a les 
propostes produïdes, des de fa ja alguns anys, en el Foro de Vida Indepen-
diente y Divertad3 i el treball de l’associació Dones No Estàndards4. A grans 
trets: revisar tot el fonament des del qual han dissenyat la majoria de recur-
sos, canviar el llenguatge i construir una nova ètica de la diversitat. 

Tipus de violència

En aquest apartat es presenta una classificació dels tipus de violència 
adreçats a les dones amb discapacitat que inclou les manifestacions i els 
senyals d’alarma (Diversos autors, 1998: 19-23). Aquesta classificació 
s’estructura en base a la violència activa o passiva exercida pel subjecte 
que emprèn l’acció. Per violència activa entenem l’abús físic, emocional, 
sexual o econòmic. Per violència passiva s’inclou l’abandonament físic o 
emocional. 

Violència activa

a) Abús físic
• Manifestacions: Agressions corporals; administració de fàrmacs de ma-

nera injustificada; restricció de la mobilitat. 
• Senyals d’alarma: Estat de sedació, nerviosisme; disfunció motora aliena 

a la deficiència; senyals de violència física: marques en canells i turmells, 
fractures, mossegades, lesions internes, cremades, etc.; deteriorament de 
la seva capacitat física residual. 

b) Abús emocional 
• Manifestacions: Aïllament, prohibint o limitant l’accés als mitjans de 

comunicació (telèfon, correu...), informació, així com relacions amb 
familiars de fora de la llar i veïns. Maltractament verbal mitjançant in-
sults, crítiques constants, ridiculització del seu cos, càstigs en presència 
d’altres. Sobreprotecció. Opinar, parlar o prendre decisions per ella. Inti-
midació, xantatge emocional. 

• Senyals d’alarma: Depressió; dificultats i interrelació; inseguretat, baixa 
autoestima. 

c) Abús sexual 
• Manifestacions: Violació; vexació sexual.
• Senyals d’alarma: Senyals, lesions genitals; por de relacionar-se amb 

certes persones; embarassos no desitjats; malalties venèries. 

d) Abús econòmic 
• Manifestacions: Ús de dones i nenes amb discapacitat per a l’exercici 

de la mendicitat. Utilització de la dona amb discapacitat en tasques mal 
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remunerades i vinculades al treball clandestí. Limitar l’accés a la infor-
mació i gestió de l’economia personal. Fer servir els diners com a pe-
nalització. Negociació familiar de l’accés a recursos econòmics externs 
(treball, beques, etc.). 

• Senyals d’alarma: excessiva dependència de tercers; escasses expectati-
ves sobre si mateixa i projecció personal o professional. 

Violència passiva 
 
a) Abandonament físic 
• Manifestacions: Negligència en l’alimentació; abandonament en 

l’atenció personal; abandonament en la higiene; manca de supervisió. 
• Senyals d’alarma: Desnutrició; malalties freqüents alienes a la discapa-

citat; vestuari inadequat en relació amb el sexe, amb el temps atmosfèric 
i amb la discapacitat de la persona; roba bruta; llargs períodes sense vigi-
lància; problemes físics agreujats per la manca de tractament. 

b) Abandonament emocional 
• Manifestacions: Ignorar la seva existència; No valorar la seva opinió; 

Avergonyir-se de la seva existència. 
• Senyals d’alarma: La no interacció; absència de motivació pel seu des-

envolupament personal; escassa o nul·la participació en activitats fami-
liars i socials. 

De les diferents formes de violència citades, trobem que n’hi ha que es to-
leren i s’accepten socialment. Això, particularment, es refereix a les insti-
tucions residencials i a algunes modalitats de tractament forçat en casos de 
psicopatologia. És a dir, són actes que es duen a terme sota l’autoritat legal 
de l’Estat i no suposen un conflicte ètic per a qui els executa, atès que habi-
tualment es justifiquen tècnicament. Per això, ens sembla pertinent dedicar 
un apartat específic a la violència exercida per la institució residencial que 
tot seguit exposem. 

La violència de la institució residencial 

Determinades dinàmiques institucionals generen una violència sistemàtica i 
diària contra les persones ateses i, habitualment també, contra els mateixos 
treballadors. Pensar que una persona, pel simple fet de necessitar algunes 
ajudes diàries, ja té un futur determinat en una situació residencial, és vio-
lent. Ho és perquè no deixa espai a l’elecció personal i perquè per un efecte 
d’abracadabra equipara la segregació al bon tracte. Segons Radtke (2003) 
i altres, les institucions per a persones amb diversitat funcional estan fre-
qüentment imbuïdes de violència estructural. Observem aquesta violència 
en la impossibilitat de personalitzar els horaris, en la impossibilitat d’escollir 

l’assistent que manipularà els seus cossos, la manca d’elecció dels temps i 
activitats de lleure i la manca d’elecció del tipus i la freqüència de contactes 
externs. D’altra banda, ens fixem que la majoria de serveis tenen una certa 
tendència a la segregació, constituint-se sovint com un autèntic món paral·lel. 
En la vida institucional, són els altres els qui prenen les decisions i encara avui 
no s’exerceix prou el dret a l’autodeterminació. Cal entendre que moltes per-
sones, des de la infància, s’acostumen que els altres prenguin les decisions per 
elles. Això, amb el temps, acabarà normalitzant situacions de violència i, en 
conseqüència, incrementant els factors de vulnerabilitat. Més encara quan tot 
l’entorn i la cultura confirmen la normalitat de la violència viscuda. Així, algu-
nes persones acabaran creient que el que els passa, la violència que pateixen, 
forma part de la seva diversitat funcional i no de l’entorn. 

D’altra banda, pel que fa a les institucions també convé tenir clara la des-
igualtat de poder que s’hi inscriu entre treballadors i persones amb diversi-
tat funcional. Aquesta desigualtat convertirà en molt dificultosa la denúncia 
o petició d’ajuda en cas d’abusos dels mateixos professionals. Els riscos 
de patir encara més abusos, represàlies o abandonament són molt alts. 
L’experiència per a Radtke (2003) i d’altres demostra que molt habitualment 
no es creu en les víctimes. Per això el fet de disposar de grups de discussió en 
la pròpia institució, on abordar temes sexuals, actua de preventiu i detector 
de situacions d’abús. 

Amb tot, com ja hem dit, són més habituals altres formes d’abús institu-
cional –podem anomenar-les passives– totalment imbuïdes en la dinàmica 
dels centres. El que sosté el sistema residencial, el que el fa acceptable per 
a la majoria, és la mateixa naturalització de la desigualtat que comporta la 
diversitat funcional. En realitat, pensem que les institucions residencials són 
el marc més representatiu de la coerció a la llibertat individual justificada per 
raó d’aquella diferència corporal. A priori, observem que les conseqüències 
més clares de viure en residència són la pèrdua d’autonomia, la pèrdua de 
capacitat de decisió, el progressiu procés de despersonalització, el foment de 
la submissió i la docilitat, la pauperització d’estímuls externs, la disminució 
dràstica de les experiències de vida... Vegem aquí, sovint, aquella mortifica-
ció del jo de la qual ens parlava Goffman (1961) que, recordem breument, 
consisteix en la ruptura amb l’exterior, la pèrdua de control dels objectes 
personals, l’establiment del mateix tipus de rutina alienant, l’exposició de la 
pròpia intimitat, entre d’altres. 

Cossos i sexualitats

“[…] mi experiencia de ser mujer, es decir, de ser el otro –la 
otra– de ese Uno del que aparentemente todos y todas for-
mamos parte. Una experiencia que puede haber sido vivida 
como la del otro maléfico, la del otro borrado, la del otro co-
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lonizado, la del otro incluido…, una experiencia que puede 
haber sido vivida como la del ‘no estar bien ser lo que se es’ 
y la consecuente obligación de llegar a ser otra de la que se es 
–desprendida de su cuerpo, desgajada de la propia experien-
cia, negada en el propio ser–, la experiencia de quienes son 
reconocidas como ciudadanos de pleno derecho a pesar de su 
sexo, es decir, a pesar de ser lo que son, mujeres.” (Pérez de 
Lara, 2001:309)

El tema de la sexualitat en aquesta matèria és central atès que la negació 
sexual que pateixen les persones amb diversitat funcional i, específicament, 
la que pateixen les dones incrementa la vulnerabilitat de risc de patir abusos. 
L’anul·lació i negació de la sexualitat va de la mà de la baixa autoestima i 
un alt nivell d’ignorància en aquests temes. Tot això fàcilment es tradueix en 
una dificultat per discernir, en la pròpia carn, indicadors d’abús. 

A la dona amb diversitat funcional, com a la resta de dones, se la jutja a priori 
per la seva aparença física. Els seus cossos s’allunyen considerablement de 
l’ideal estàndard de bellesa femenina. Com més distància hi hagi respecte 
d’aquest ideal, més probabilitat que la dona sigui considerada asexuada i 
indigna per assumir els tradicionals rols femenins. 

Altrament dit, podem comprendre que en el nostre context, ser dona amb 
diversitat funcional està relacionat amb una experiència radical d’alteritat i 
incomplitud. La dona és un ésser estrany, precisament, per tot allò que no té, 
que li manca. La seva sexualitat ha estat fabricada segons les exigències de 
l’home, ignorada, negada o explotada. En definitiva no ha estat la propietària 
del seu cos, ni del seu sexe. El seu desig s’ha construït en base als requeri-
ments dels homes. En síntesi, la dona amb diversitat funcional representa la 
doble exclusió i subjugació. És aquell “altre” per excel·lència (Pié, 2005). 
En aquest sentit és evident que no podem comprendre el tema de la sexualitat 
de la dona amb diversitat funcional sense entendre la dominació històrica 
del cos femení. Però si, des del registre patriarcal, la dona és “un home al 
qual li falta quelcom”, com s’inscriu la dona amb discapacitat dins d’aquesta 
estructura social? Quines reduccions i ampliacions pateixen els cossos? Qui-
nes operacions socials s’efectuen amb la finalitat de fer-les intel·ligibles?

És el mateix patriarcat el que alimenta els sistemes de reproducció de les 
desigualtats de tots els subjectes inapropiats que s’escapen de la definició 
de subjecte modern. El patriarcat va unit a una cadena de coercions que 
impliquen la força i la presència d’especialistes que l’exerceixen (Sanahuja, 
2002:18). En aquest sentit, la política i les intervencions adreçades a les per-
sones amb diversitat funcional sempre fan referència a un subjecte humiliat, 
que necessita ajuda i no de força pròpia. Alessandra Baccehetti ens diu el 
mateix de les dones (Sanahuja, 2002:20).

La capacitat d’agència de les Dones No  
Estàndards

L’associació de Dones No Estàndards té una llarg recorregut d’activisme i 
lluita a la ciutat de Barcelona que, al marge de la seva activitat política, ha 
suposat també un recorregut conceptual i discursiu molt rellevant per a tot el 
sector de la discapacitat. 

L’associació Dones No Estàndards pren el seu nom com a gest irònic per 
donar a entendre la veu contrària del que anomena. Això és, expressa un 
punt de vista insostenible. El que anuncia pren la càrrega de les paraules, 
però no el punt de vista que aquestes suposen. Dones No Estàndards és una 
estratègia que permet a l’enunciador escapar-se de les normes de coherència, 
el significat semàntic és lingüísticament indeterminat, però la seva argumen-
tació està totalment adreçada cap al pes del que no es diu. El nom de Dones 
No Estàndards subverteix la frontera del que és assumit i el que no ho és. 
Suscita ambigüitat i permet, simultàniament, adreçar-se a oients amb valors 
oposats. Aquest va ser el motiu de l’elecció del nom: traspassar el límit de la 
normalitat per ressaltar el fet de no ser-ho, ni voler-ho ser. “Som estàndards 
i no estàndards alhora, traspassem el límit, saltant-lo i tornant-hi a entrar”. 
 
La normalitat és convencional de manera que en el seu exterior existeixen 
les diversitats de cada un o cada una. Aquest fet ens identifica i ens capaci-
ta perquè justament es pugui assenyalar el mateix límit de la discapacitat. 
D’aquesta manera, per aconseguir que el nostre cos sigui un text, amb agèn-
cia, la nostra part natural ha transformat la “discapacitat manifesta” en una 
característica de la nostra personalitat. Ens hem apropiat de la discapacitat a 
causa de la nostra condició d’agents socials propietaris dels nostres cossos. 

Nosaltres, les Dones No Estàndard, no existim com un grup versus un exo-
grup, sinó que pertanyem al mateix grup i modifiquem la creença sobre no-
saltres posant en crisi la idea d’homogeneïtat. D’aquesta manera participem 
socialment les que tenim aquest atribut i així, des d’aquesta dignitat, pel 
camí que sigui, aconseguim la presa de decisions i l’emissió dels nostres 
judicis i discursos. Més enllà i més aquí de la normalitat, aquesta perspecti-
va es proposa deconstruir altres dicotomies que converteixen els cossos no 
hegemònics en destí: 

• Allò vessat / allò contingut. 
• Déu / la convenció.
• L’economia ecològica / la política.
• Allò públic / allò privat.
• La producció / la reproducció.
• El treball intel·lectual / el treball manual.
• Allò natural / allò social.
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• La normalitat / la anormalitat.
• La capacitat / el “discapacitat”.

El llenguatge androcèntric és dicotomitzador i el normalisme és una de les 
seves eines, motiu pel qual cal desconstruir-lo. Aquesta perspectiva també 
permet obrir noves significacions i ampliar els marcs d’intel·ligibilitat de la 
discapacitat en els següents termes: 

• El tecno-cos com a text emergent social satisfactori i agent social per 
excel·lència. Entenem el tecno-cos com a suport per a una nova anàlisi 
en profunditat del tractament del cos. El nostre cos no és només natura, 
és tecnologia i, moltes vegades, química. 

• Emergent social satisfactori: serveix per apartar-nos definitivament de la 
victimització i crear vincles socials. Pretenem aprofitar la morbositat cap 
a nosaltres per seduir i aconseguir vincles positius. 

• La seducció: l’atracció de les altres persones cap a nosaltres a partir de la 
morbositat. Si aquesta última s’accepta i es gestiona adequadament, pot 
servir per crear vincles socials positius. 

• El sostre de “vidre preciós”: per a les dones en general, el sostre de vi-
dre són totes aquelles forces estructurals socials i històriques que no les 
deixen avançar en l’accés a la presa de decisions i l’autonomia. En defi-
nitiva, en la consideració de ser una persona més. Nosaltres emprem el 
concepte de sostre de “vidre preciós” com a metàfora per evidenciar la 
duresa de la discriminació que patim, sobretot quan és invisible. 

Les mancances com les mal anomenades discapacitats, si no t’aclaparen, de-
senvolupen l’enginy i les habilitats. Per tant, les mancances potencien habi-
litats però aquestes, pel fet que es pensen només des de la pèrdua, a la nostra 
societat no es valoren. Al marge de les ciències mèdiques, ha aparegut en 
l’àmbit social el model de la no estandardització. Aquest no només expressa 
que la discapacitat és una construcció mèdico-sanitària, sinó també que els 
límits no són característiques personals de cada individu. Les capacitats es 
desenvolupen si el context social presta, en la seva justa mesura, la satisfac-
ció de les necessitats dels subjectes i possibilita la seva capacitat d’agència. 

Totes les persones que per algun motiu s’allunyen de la normalitat es conver-
teixen en no estàndards. Això els confereix personalitat perquè les distingeix 
de la resta. Paral·lelament, totes i tots som normals i això ens dóna tranquil-
litat per la complicitat social que suposa. Es tracta d’un model que aposta per 
la riquesa social i cultural i pel fet que les persones no estàndards participin 
socialment des de la seva diversitat. Aquesta perspectiva no estàndard neix 
del gènere i la discapacitat, en el si de l’associació Dones No Estàndards, 
l’any 1995. Més que una associació que demanda uns drets, el que fa és 
mostrar la potencialitat de les dones amb o sense discapacitat atès que, com 
defensem, sense límits no hi ha capacitats. Aquesta posició aporta a la cultu-
ra i a la societat en general una nova anàlisi sociocrítica que es fonamenta en 

la construcció d’un vincle afectiu agradable amb les mancances. D’aquesta 
manera, es trenca amb la victimització i es construeix una nova perspectiva 
sobre la vida. 

Aquesta és una posició social que parteix de l’autoestima de ser el que un és, 
sense desitjar la normalitat. Rebutgem el precepte convencional de la norma-
litat per poder incrementar el valor del vincle construït des de la mancança. 
El concepte d’identitat i no identitat simultànies intenta transcendir, preser-
var i transformar la tensió entre l’essencialisme i el materialisme. Pretén unir 
el millor de tots dos. Som i no som natura, estem submergits per igual en 
condicions i relacions naturals i socials. 

Nosaltres, les dones amb “discapacitat”, que encarnem clarament la relació 
entre allò social i allò natural, volem emfatitzar la nostra visió. Estem con-
vençudes que les nostres aspiracions, formes imaginatives, imatges mentals 
i idees utòpiques produiran noves relacions entre la societat i la natura. Per 
això, partim del seu fruit ric i divers per a poder acariciar i gaudir la seva 
relació, diàleg, convivència, creació de perspectives, estratègies i projectes 
de futur. Tot això, simultàniament, produït des del nostre cos natural-tècnic 
o tecno-natural, com a agent social per excel·lència, amb la significació 
d’emergent social satisfactori (Riu, 2003: 107).

En aquesta línia de consideracions, un nou element que també aportem és 
la nostra anàlisi de la complicitat. En l’àmbit domèstic s’atén la diferència, 
amagada i oblidada, d’una manera que converteix les dones “discapacita-
des” en presoneres de les seves cases sense formació, explotades en treballs 
rutinaris, esclaves sense sou, carregant amb la culpa de tots els problemes 
familiars i assumint les cures de totes les persones grans de la família. Dirí-
em que la dona no estàndard carrega amb allò més negatiu que el patriarcat 
ha assignat a totes les dones.  

Novament, apareixen aquí els dualismes entre allò públic i allò privat, entre 
la producció i la reproducció, entre treball intel·lectual i manual. És evident 
l’economia que suposa el fet de no pagar el treball privat, reproductiu i ma-
nual, a càrrec sempre d’una dona. Però en el cas de les dones no estàndards, 
a l’estalvi econòmic, hem d’afegir-hi l’absència de reconeixement social. 
Així, moltes d’elles tenen cura dels seus avis, dels seus pares i mares fins al 
final de les seves vides, sense sentir-se ni tan sols reconegudes per aquesta 
tasca, encara més, tractades com a subjectes dependents de la família. 

Les aportacions discursives de l’associació Dones No Estàndards ens servei-
xen per situar quelcom conceptual quant a eines per detectar i interrompre 
la violència –micro i macrosocial, legítima i il·legítima, velada o explíci-
ta– sense oblidar aquells interrogants plantejats per Iglesias: “¿Por qué nos 
resulta tan difícil hacer ver el problema de la violencia dirigida a las mujeres 
con discapacidad? ¿Qué impide su visibilidad?” (Iglesias, 2011:190). Aquí 
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hi ha una ceguera col·lectiva relacionada amb l’acceptació cultural i social 
de l’abús, que és, sens dubte, el primer camp de batalla on lluitar amb aques-
ta violència adreçada als cossos femenins i diversos. 

“Son varias las barreras que impiden la visibilidad de la violencia y con las 
que se encuentra una mujer con diversidad funcional después de haberla 
sufrido. En esa ceguera colectiva se atisba que entre ellas está la aceptación 
cultural y social del abuso, la tolerancia y el hecho de minusvalorar, en ese 
pasar de puntillas sobre la execrable agnosia social que impele a no tomar en 
serio la violencia contra estas mujeres.” (Iglesias, 2011:191)
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Rolf de Heer con Heather Rose, Joey Kennedy, John Brumpton i Rena Owen.

3  http://www.forovidaindependiente.org/
4  http://www.donesnoestandards.cat/

La diversitat funcional al treballJoan Carrizosa 
 Ana Sesé 

L’accés al mercat laboral per part de les persones amb diversitat funcional no està exempt 
de dificultats. Encara avui persisteixen barreres que societat i empresa han de superar 
com són els estereotips o prejudicis cap a les persones amb capacitats diferents. Perquè 
les persones en risc d’exclusió social puguin augmentar les seves opcions de trobar una 
feina plantegem, a la primera part de l’article, un pla d’acompanyament personalitzat a 
la inserció laboral que permeti al candidat augmentar els seus nivells d’ocupabilitat. A la 
segona meitat, canviem el focus d’atenció cap a l’empresa i proposem com la presència 
de persones amb diversitat funcional pot generar valor dins d’una organització. 

Paraules clau: 
Diversitat funcional, Inserció laboral, Intermediació laboral, Responsabilitat Social  
Corporativa 
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La diversidad funcional en el 
trabajo

El acceso al mercado laboral por parte de las 
personas con diversidad funcional no está exen-
to de dificultades. Aún hoy persisten barreras 
que sociedad y empresa deben superar como 
son los estereotipos o prejuicios hacia las per-
sonas con capacidades diferentes. Para que las 
personas en riesgo de exclusión social puedan 
aumentar sus opciones de encontrar un empleo 
planteamos, en la primera parte del artículo, un 
plan de acompañamiento personalizado a la in-
serción laboral que permita al candidato aumen-
tar sus niveles de empleabilidad. En la segunda 
mitad, cambiamos el foco de atención hacia la 
empresa y proponemos cómo la presencia de 
personas con diversidad funcional puede gene-
rar valor dentro de una organización.

Palabras clave: Diversidad funcional, Inserción 
laboral, Intermediación laboral, Responsabili-
dad Social Corporativa.

Functional Diversity in the  
Workplace 

For people with functional diversity, access to 
the labour market is not without its difficulties. 
Even today, society and business still need to 
overcome barriers in the form of stereotyping or 
prejudice towards people with different abilities. 
With a view to helping people at risk of social 
exclusion increase their chances of finding a job, 
in the first part of the article we outline a per-
sonalized accompaniment plan for access to the 
labour market to enable candidates to increase 
their level of employability. In the second part we 
shift the focus to the employer and give examples 
of how the presence of people with disabilities 
can create value within an organization. 

Keywords: Functional diversity, Access to work, 
Job mediation, Corporate social responsibility
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y El context

Vivim en un sistema social basat en la capacitat de treball i consum dels 
seus membres. Aquest model deixa, irremeiablement, fora dels circuits de 
consum una part de la societat. Són el que anomenem persones excloses. Els 
motius que provoquen aquesta exclusió són diversos i, sovint, interrelacio-
nats entre si. Es tracta de qüestions com la formació, el context socioeconò-
mic, les habilitats o competències personals, la xarxa social o la salut, entre 
d’altres. La capacitat de (re)incorporarse a la dinàmica social de manera au-
tònoma i assolir un nivell de qualitat de vida mínimament satisfactori depèn, 
per tant, també d’una multitud de factors. 

Un d’aquests factors és la inserció laboral. El mercat de treball al nostre en-
torn sembla que comença a redreçar la difícil situació dels últims anys, però 
les empreses encara compten amb molts candidats per cobrir els llocs de 
treball disponibles i es permeten ser exigents en la selecció de les persones 
que s’hi presenten. 

Segones dades de l’Instituto Nacional de Empleo (2012), el 2012, la taxa 
d’atur de les persones amb discapacitat era del 33,1%, davant del 25,0% 
referent a la població sense discapacitat. 

Seguint la mateixa font, la nostra societat compta amb un 5% de persones en 
edat laboral que tenen reconeguda alguna mena de limitació, cosa que significa 
aproximadament un milió i mig de persones. Quin país es pot permetre renun-
ciar al potencial laboral d’una part tan gran de la seva població? Si aquestes 
persones, volent treballar, tenen especials dificultats per accedir al mercat la-
boral, cal ajudar-les. És responsabilitat de tots –administració pública, empre-
ses i societat en general– no deixar perdre aquestes persones. Si no arriben a 
incorporar-se a un lloc de treball que els permeti viure de manera autònoma, 
el cost social que haurem de pagar –econòmic i moral– serà molt més elevat. 

En relació amb els esforços realitzats, han estat, i són, en rigorós present, 
molts els intents per apropar les persones amb especials dificultats en relació 
amb la diversitat funcional i el món laboral. Desafortunadament no han estat 
menys els obstacles amb els quals han topat. Les polítiques legislatives, com 
la implantació de la LISMI i la seva derogació a la recent LGD, o les cone-
gudes mesures incentivadores a la contractació han resultat fins al moment 
insuficients i demanen a crits una reestructuració profunda. 

No és una comesa nova, la mateixa administració pública va implantar el 
1982 la Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI) com una mesura 
protectora de caràcter obligatori en aquelles empreses amb més de cinquanta 
treballadors. La Llei determinava que un mínim del 2% de la plantilla hauria 
de tenir el certificat de discapacitat. Actualment, aquesta quota de reserva 
continua vigent a través de la Llei General de Discapacitat (LGD).

A l’espera d’estudis realitzats per entitats independents, algunes dades com 
les de la Fundació Grup SIFU revelen que l’any 2011 només el 33% de les 
empreses complien amb aquesta mesura. El 2007, abans de la crisi econò-
mica i amb una taxa d’atur només del 8,3%, les empreses que complien amb 
l’obligació de reserva no eren significativament diferents, només el 36%.

En el dia a dia, les empreses lliuren una batalla diària en els seus intents per 
maximitzar els recursos disponibles, i les persones afectades per especials 
dificultats s’esforcen per competir en igualtat de condicions en un procés 
de selecció. El principal objectiu ha de ser aconseguir la integració laboral 
d’aquestes persones en la missió empresarial de manera sostenible. El teixit 
social també ha exercit un fort suport no només en el empowerment de les 
persones sinó també com a facilitadors davant les empreses oferint un treball 
d’intermediació que valoren positivament. 

Per avançar en aquesta situació, cal re-enfocar les lents i posar l’èmfasi en 
el que les persones sí poden fer. Aquestes persones, per les seves caracte-
rístiques, sovint aporten un valor afegit a les empreses que cal explicitar i 
difondre. Conèixer quins factors dificulten la presència d’aquestes persones 
a les organitzacions és essencial per a poder incidir-hi i impulsar un procés 
de canvi que propiciï la seva presència normalitzada a les empreses. 

Aquest article reflexiona sobre la inserció laboral de les persones que tenen es-
pecials dificultats en relació amb la diversitat funcional des d’una doble pers-
pectiva. D’una banda, des del punt de vista del que necessita la persona que vol 
treballar i troba especials dificultats per accedir i mantenir un lloc de treball, ana-
litzarem les claus que s’han tenir en compte habitualment segons les diferents 
característiques de les persones. D’altra banda, ens posarem en la perspectiva 
de l’empresa, del que necessita en els seus equips i del que li aporta de manera 
expressa i especial el fet d’incorporar persones amb diversitat funcional. 

Capacitat i discapacitat versus diversitat  
funcional

No existeixen les persones discapacitades, igual que no hi ha persones ca-
pacitades. En aquest sentit, les persones, totes elles, tenim capacitats i dis-
capacitats. 

En conseqüència, els treballadors que demostrin una major capacitat per a 
algunes àrees laborals concretes ocuparan aquests llocs de treball perquè 
realitzaran les funcions requerides de manera competent. 
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A un programador informàtic la funció del qual és la creació d’una nova 
aplicació per a mòbil no se l’avaluarà en funció de si és capaç o no de desen-
volupar un pla estratègic de vendes per a un producte. Se l’avaluarà segons 
la seva capacitat per a desenvolupar una aplicació que sigui útil, atractiva i 
que obtingui beneficis. 

De la mateixa manera, a un auxiliar d’oficina amb síndrome de Down, la 
responsabilitat del qual és la de classificar i repartir correspondència, enqua-
dernar presentacions, escanejar, arxivar factures o fotocopiar documentació, 
no se l’avaluarà en funció de si és capaç de desenvolupar un pla estratègic 
de vendes per a un producte. Se l’avaluarà per ser responsable, puntual, tenir 
capacitat per fixar-se en els detalls o impedir que una tasca rutinària influeixi 
de manera negativa en el seu treball. 

Aquestes dues persones tenen escasses capacitats per poder realitzar fun-
cions comercials, en canvi estan fortament capacitades per realitzar el treball 
per al qual han estat contractades d’una manera eficaç i eficient. 

És curiós com en algunes entrevistes laborals es posa més atenció al que no 
són capaces de fer les persones que manifesten tenir una discapacitat i en 
canvi es tendeix a valorar en primer terme quant seria capaç de vendre un 
comercial que no està en possessió d’un certificat de discapacitat. 

El concepte de diversitat funcional ens porta a la idea que tots i totes som 
més hàbils per a unes funcions i menys per a unes altres i ens situa en pla 
d’igualtat. El concepte de discapacitat, per contra, focalitza l’atenció en allò 
que la persona no pot fer, i dificulta, ja des del principi, el seu accés al món 
laboral.

L’acompanyament a la inserció laboral 

Per accedir al mercat de treball, un pot fer-ho en solitari, sabent com i on 
adreçar-se, o pot fer-ho assessorat i acompanyat per un/a professional. 
Aquest segon cas és especialment convenient en el cas de les persones que 
presenten alguna dificultat afegida de cara a la inserció laboral. 
Les claus on considerem que rau l’èxit d’aquests processos d’acompanyament 
i millora de l’ocupabilitat són: 

• La concepció de l’itinerari cap a la inserció laboral com un procés flexi-
ble i circular, i gens lineal, tal com s’ha concebut durant anys. No tots 
els recorreguts per arribar a un lloc de treball han de seguir les mateixes 
parades. S’ha d’estudiar cada cas de manera particular en funció dels 
interessos i necessitats de la persona acompanyada i els recursos de 
l’organització que acompanya. 

Acompanyament  
a la inserció

Intermediació

Ocupació Formació en 
context laboral

Acollida Tancament

Orientació Formació

• L’acompanyament personalitzat, fonamental per donar continuïtat i co-
herència a un procés que és complex i en el qual sovint interfereixen 
diferents agents. Aquest acompanyament no garanteix, però augmenta 
enormement, la probabilitat d’aconseguir que els resultats obtinguts si-
guin duradors més enllà d’una inserció puntual. Supera l’assessorament 
ràpid i puntual sobre les tècniques de recerca de feina més bàsiques (CV, 
ofertes i/o llistats d’empreses on adreçar-se) i planteja una intervenció 
que va més enllà. Estableix un pla de treball ajustat al perfil de la per-
sona i al seu objectiu professional i es marca com a objectiu no només 
aconseguir una ràpida inserció sinó també fomentar l’empoderament de 
la persona implicada mitjançant la millora de la seva ocupabilitat entesa 
de manera global. Igualment, el seguiment personalitzat permet arribar a 
la informació explícita i implícita sobre el que la persona desitja i neces-
sita de manera global. Cal temps i confiança per comprendre la situació 
familiar o conèixer el grau de desenvolupament d’algunes competències. 
Aquest plantejament afavoreix el manteniment dels llocs de treball als 
quals accedeixen les persones acompanyades i la seva no-dependència 
del recurs en el futur. 

• Les competències transversals, aspecte clau a treballar com a element 
fonamental de l’ocupabilitat. La capacitat d’accedir a un lloc de treball 
i mantenir-lo és el que anomenem ocupabilitat. Aquest és un concepte 
multifactorial, que aglutina un conjunt d’aspectes com la formació, els 
interessos, les competències, l’experiència laboral, el coneixement del 
mercat de treball, l’entorn familiar i social o la salut. L’ocupabilitat així 
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entesa s’ha de treballar de manera global, des de diferents àmbits, ja que 
supera la capacitat d’incidència i acompanyament de la majoria de ser-
veis i programes d’inserció laboral per separat. Aquests necessiten sumar 
esforços i recursos, i intervenir de manera coordinada, contribuint cada 
un des de la seva especialitat a l’objectiu últim, que és l’autonomia labo-
ral de la persona acompanyada. 

• Les característiques d’aquest acompanyament i la manera de treballar 
l’ocupabilitat s’han d’ajustar a les necessitats i disponibilitat de les per-
sones. Així s’han de plantejar diferents estratègies en funció de si es trac-
ta d’un jove sense formació, una dona madura que busca feina després de 
dedicar uns anys a la cura d’un familiar o una persona amb intel·ligència 
límit. En uns casos s’haurà d’ajustar els continguts a treballar i en uns 
altres, la manera de treballar-los. 

Per visualitzar alguns exemples, en el cas de persones majors de 45 anys 
es proposa posar l’èmfasi en l’aprofitament de les competències tècniques 
i transversals desenvolupades al llarg de la seva vida personal i professio-
nal. Segons els sectors d’activitat en què hagi treballat, pot ser que calgui 
reconvertir el perfil, analitzant en quines altres ocupacions poden ser útils 
les seves habilitats i competències. A més, en aquests casos, sovint, s’ha de 
tenir molt present la recuperació emocional de la persona. En el moment 
de quedar-se a l’atur, haurà d’afrontar noves situacions i, segurament, pors 
que, a pesar de l’existència acumulada, li pot costar de resoldre. A nivell 
transversal, pot ser convenient incidir en competències com la flexibilitat i la 
disposició a l’aprenentatge (millora contínua). 

En canvi, si estem acompanyant persones joves, el més probable és que cal-
gui focalitzar el treball a potenciar l’autoconeixement. Serà la base per a una 
bona orientació professional. En paral·lel, és possible que convingui treballar 
competències transversals com la constància i la tolerància a la frustració. 

En el cas de persones amb especials dificultats relacionades amb la diversitat 
funcional, cal centrar més el focus, ja que aquesta etiqueta inclou persones 
amb interessos i necessitats massa diferents com per poder sistematitzar en 
una sola proposta el treball a fer amb elles. Les caracteritza un reconeixe-
ment legal recollit en el Certificat de Discapacitat, que els dóna accés a uns 
determinats recursos, amb el quals, evidentment, cal treballar conjuntament. 
D’altra banda, els seus interessos i habilitats personals o el nivell de forma-
ció, juntament amb el tipus de dificultat concreta que tinguin i el grau en què 
els afecti a la vida quotidiana tenen una importància fonamental. Tot això 
haurà de ser tingut en compte a l’hora d’orientar-les cap al mercat de treball 
per trobar aquella activitat en què pugui desenvolupar les seves capacitats. 

Des del punt de vista de l’empresa

La Responsabilitat Social Corporativa

En consonància, i a conseqüència de l’alt grau d’influència que les empreses 
han anat assolint els darrers anys en els principals àmbits de la vida (polític, 
econòmic, mediambiental, social), moltes d’elles han adquirit un compromís 
voluntari cap a la societat en termes de retorn i sostenibilitat. 

D’aquesta manera, neix la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a les 
organitzacions, amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’entorn natural 
i social, i vetllar perquè l’actuació –interna i externa– de la pròpia empre-
sa es produeixi en termes ètics, de justícia, sostenibilitat, transparència o 
d’equitat. 

Integració voluntària per part de les empreses, de les preocupacions socials i 
mediambientals en les seves operacions comercials i les seves relacions amb 
els seus interlocutors.  

Definició de Responsabilitat Corporativa. 
Llibre Verd de la Comissió Europea. 2001

Precisament, la integració laboral de persones més vulnerables socialment 
s’inclou com una de les accions que es desenvolupen a l’àrea de l’RSC en 
les organitzacions. Moltes d’elles promouen polítiques per facilitar la incor-
poració a la seva plantilla de persones a l’atur de llarga durada, dones sub-
representades al mercat laboral o persones amb diversitat funcional, per citar 
només alguns d’aquests col·lectius. 

En aquestes pràctiques cobra una especial importància l’actuació de les or-
ganitzacions dedicades a la integració laboral. Són moltes les empreses que 
acudeixen al teixit associatiu com a font de reclutament de candidats/es en 
risc d’exclusió però són també les entitats socials les que, cada vegada més, 
actuen de manera proactiva en la detecció d’oportunitats laborals per als seus 
usuaris. 

Si ja existeixen les intencions i els esforços per ambdues parts, ¿per què 
es donen les dificultats que relaten totes dues parts perquè es produeixi la 
integració laboral?
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Perquè realment es produeixi una veritable sinergia entre el teixit social i 
l’empresarial cal un esforç encara més gran. Cal gestionar un canvi de men-
talitat en què les entitats socials deixin de col·laborar “per a” les empreses 
i comencin a pensar a treballar “amb” les empreses, no com a mer inter-
mediari sinó com una figura d’assessor social. Per això, les entitats han de 
continuar amb el seu desenvolupament cap a una major professionalització 
que els permeti entendre i adequar la seva missió a les empreses. 

Per part seva, aquelles organitzacions que ja han adquirit aquesta conscièn-
cia social no es poden limitar a la intenció sinó a l’acció. És imperatiu modi-
ficar el discurs de les empreses que “els agradaria contribuir-hi” i implicar-se 
en el “hi contribuïm i hi contribuirem”. És aviat per afirmar que totes les 
accions impulsades des de l’àrea d’RSC contribueixen certament a la millora 
de la societat i no es perverteixen cap a eines de màrqueting emmascarades 
per accions pseudosocials. 

Hem avançat i a poc a poc es percep un canvi però encara queda un llarg 
camí per fer. 

La gestió de la diversitat

En l’actual societat de la informació i el coneixement, els avantatges compe-
titius que històricament han permès a les empreses perdurar i consolidar-se 
en el mercat com l’accés al capital, la tecnologia o l’explotació dels recursos 
naturals, en el context globalitzador actual no hi tenen lloc.

És precisament el coneixement i una de les seves conseqüències, la innova-
ció, les principals fonts generadores d’avantatges competitius a les organit-
zacions. Aquests intangibles es generen a través del capital humà de les orga-
nitzacions, les persones. I sens dubte es veuen pronunciats quan les persones 
que formen part de les organitzacions són més diverses entre si. 

Una organització que compti en la seva plantilla amb treballadors de carac-
terístiques i capacitats diferents tindrà més facilitat per generar noves idees, 
solucions, raonaments, punts de vista..., mentre que les empreses que con-
tractin empleats amb un perfil similar s’adreçaran tots, gairebé per inèrcia, 
en una mateixa direcció, la qual cosa, en un món en permanent canvi, es 
preveu, com a mínim, arriscat. 

Dit d’una altra manera, les organitzacions que comencin a desenvolupar po-
lítiques de gestió de la diversitat aconseguiran, sens dubte, una major com-
petitivitat al mercat. 

La triple vessant de la integració laboral 

La integració laboral i la gestió de la diversitat són dos conceptes íntimament 
relacionats. Els dos sorgeixen en un context de gestió responsable de recur-
sos humans a les empreses com a conseqüència de la presa de consciència de 
les dificultats afegides en les quals es troben les persones en risc d’exclusió 
social i de com precisament la diversitat que genera una organització que 
contracta persones amb discapacitats diferents, majors de 45 anys, immi-
grants o joves sense experiència laboral aporta un valor afegit. 

En si, la integració laboral es pot entendre des d’una triple vessant: l’ètica, la 
legal i com a valor empresarial. 

VALOR 
EMPRESARIAL

LEGAL ÈTICA

   

A les dues primeres se’ls ha concedit una importància relativament més gran 
que a la tercera. És molt comú justificar els motius pels quals l’empresa ha 
de promoure la integració laboral tot recolzant-se en una legislació vigent 
(Directiva 2000/78/CE “ [...] igualtat de tracte en el treball […]”, 2% quota 
de reserva Llei General de la Discapacitat, Llei Orgànica per a la Igualtat 
efectiva entre homes i dones...) o acollir-se a l’ètica d’una organització per 
apostar pels drets de les persones socialment vulnerables. 

Podríem definir les polítiques de diversitat corporativa com la gestió de les 
diferències individuals de les persones (valors, visions, cultures, sabers,  
coneixements, capacitats, habilitats...) per donar una resposta conjunta,  
única i creativa a les amenaces i oportunitats del mercat.  
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Paradoxalment, la integració laboral de persones amb diversitat funcional 
entesa com a generadora de valor en les organitzacions és la que menys 
atenció ha rebut, essent la que, a priori, més pugui despertar l’interès en les 
organitzacions. 

Empreses amb barreres mentals

Els arguments que exposen algunes empreses per no contractar persones 
amb diversitat funcional són d’allò més variats però també són molt fàcils 
de rebatre, atès que la majoria són fruit de la desinformació, els estereotips 
o els prejudicis. 

És impossible posar en valor les persones amb diversitat funcional a les 
organitzacions si abans no s’eliminen aquestes idees preconcebudes. En 
aquests casos, és evident que l’esforç per part dels agents socials serà més 
gran perquè abans de construir hauran de destruir. 

•  Necessitarà ajuda constantment 
•  Li costarà adaptar-se
•  Què és el que no pot fer?
•  Segur que és ressentit/a i està sempre disgustat/a
•  S’equivocarà repetidament
•  Tindrà una capacitació escassa

Des del primer moment, les empreses amb barreres mentals associen una 
sèrie d’atribucions a les persones amb discapacitat que, en canvi, no con-
templen d’entrada per a les persones sense discapacitat. 

Sobren arguments per fer veure a aquestes organitzacions que aquestes atri-
bucions no són exclusives de treballadors amb diversitat funcional, sinó que 
poden aparèixer en qualsevol treballador. És més, algunes d’aquestes atribu-
cions dotades d’un sentit pejoratiu poden ser perfectament incorporades en 
un context neutre. 

Encara persisteix el fals mite en algunes empreses que obstaculitzen l’accés 
de les persones amb diversitat funcional argumentant que tenen alts nivells 
d’absentisme laboral. Un informe recent de Fundació Adecco i Capgemini 
reflecteix que el 74% de les empreses enquestades no creien veure accentuat 
l’absentisme laboral en la seva organització per aquesta circumstància. El 
9% afirmava que es veia reduït i només el 17% l’havia vist incrementar. Es 
dóna la circumstància que el 94% d’aquestes empreses tenien contractades 
persones amb discapacitat. 

Hi ha la necessitat de trencar amb aquestes falses creences no només en els 
responsables de contractar treballadors sinó també a la resta de la plantilla. No 
serveix de res establir un pla de comunicació a nivell directiu si la informació 
no flueix cap a la totalitat de les persones de l’organització. 

Encara avui continua existint el temor entre els treballadors/es de perdre la 
feina a causa d’una discapacitat sobrevinguda o agreujada en el temps, i fins i 
tot treballadors que no revelen una discapacitat pel mateix motiu. Casos com el 
d’algunes persones amb discapacitat auditiva corregida mitjançant audiòfons, 
que ho oculten amb el cabell o creen estratègies perquè no es pugui veure 
(mantenir una postura sempre cara a cara per tenir l’ajuda labial o orientar 
sempre l’oïda amb menor o nul·la pèrdua auditiva cap al focus d’escolta). 

Però en una organització sensibilitzada cap a la diversitat funcional no hau-
rien d’ocórrer aquest mena de situacions. 

Posada en valor de la diversitat funcional

L’impacte que produeix la gestió de la diversitat funcional juntament amb la 
integració laboral pot traduir-se com a valor empresarial dins d’una organit-
zació més enllà del compliment de la legislació vigent. 

Transmissió de valors

Les organitzacions són conscients que per atraure el talent no n’hi ha prou 
d’oferir un salari que estigui per damunt del de mercat o un interessant pro-
jecte laboral, sinó que, cada vegada més, els diferents professionals escullen 
treballar en una empresa o en una altra per aquells valors que més afinitat 
poden tenir amb els propis. 

De vegades la presència de persones amb diversitat funcional en una orga-
nització constitueix un exemple de superació que contagia a la resta de com-
ponents de l’equip. Es converteixen involuntàriament en testimonis vitals 
del que suposa haver superat barreres personals i socials a causa de la seva 
discapacitat, la importància de l’actitud que ha escollit al seu voltant i les 
fites que ha aconseguit amb una dificultat afegida. 

•  Tots els treballadors necessitaran l’ajuda de l’altre en qualsevol moment.
•  Adaptar-se a un nou treball no té per què resultar senzill.
•  Allò que no pot fer no influeix en el seu treball.
•  Hi ha persones ressentides i que treballen a disgust.
•  A què es deuen aquests errors? 
•  Tindrà capacitat per fer moltes coses. 

La presència de 
persones amb 
diversitat funcional 
en una  
organització  
constitueix un 
exemple de  
superació
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Fomenten una cultura de l’esforç i el treball; aconsegueixen que les altres 
persones relativitzin la consideració de problemes per a algunes preocupa-
cions quotidianes. Són persones que han pogut necessitar l’ajuda dels al-
tres per superar diversos obstacles a la seva vida. No és estrany que moltes 
d’aquestes persones escullin en la seva carrera laboral desenvolupar-se en 
camps com la sanitat o formar-se per ocupar professions de tipus social. 
Ajudar els altres ens fa sentir feliços i satisfets amb nosaltres mateixos. 

Possibles valors i competències de les persones amb diversitat funcional

•  Esperit de superació
•  Constància
•  Cooperació
•  Empatia
•  Esforç
•  Fidelitat 
•  Multitud de recursos

Multicapacitat

Les empreses que comptin en la seva plantilla amb persones de diferents ca-
pacitats seran les que treguin el màxim rendiment possible al seu negoci. No 
totes les persones s’adapten igual a tots els llocs de feina. Independentment 
dels seus coneixements i de l’experiència prèvia, totes les persones disposen 
de capacitats (innates) que s’ajusten més a un tipus de feina. Per exemple, 
posicions com un alt component rutinari –manipuladors, producció, auxiliar 
administratiu…– solen tenir un alt nivell de rotació de personal atès que 
les tasques poden resultar tedioses. En canvi, les persones amb discapaci-
tat intel·lectual solen tenir capacitats adequades per obtenir el màxim ren-
diment en posicions d’aquesta envergadura. Són persones que, en general, 
posseeixen un alt nivell de tolerància a la rutina. De fet, necessiten automa-
tismes i pautes clares i definides per obtenir el màxim rendiment de les seves 
competències. 

Llocs de feina en els quals es requereix una gran atenció i un treball detallat 
–per exemple, gravadors de dades, supervisors de qualitat...– moltes vegades 
són ocupats per persones amb discapacitat auditiva severa perquè acostumen 
a tenir una alta concentració pel fet de no percebre distractors externs com 
trucades telefòniques, sorolls o converses trivials. 

Enfortiment de la relació amb els stakeholders 

Com hem comentat, a poc a poc les empreses comencen a prendre cons-
ciència social i a comportar-se de manera socialment responsable. Precisa-
ment per això, moltes d’elles rebutgen fins i tot col·laborar amb organitza-
cions que no es comportin d’aquesta manera. Existeixen companyies que 
abans d’inclinar-se per un proveïdor o un altre tenen en compte quin tipus 
d’activitat social i mediambiental duen a terme (o no) en relació amb la seva 
pròpia activitat professional. 

Perquè les empreses puguin presentar-se a certs concursos públics és obliga-
tori, entre altres aspectes, complir amb la quota de reserva del 2% que deter-
mina la LGD. La concessió de determinats concursos públics pot suposar a 
l’empresa un important increment del seu negoci i li atorga un valor diferen-
ciador en comparació amb altres companyies. D’aquesta manera s’accedeix 
a un major nínxol de mercat que aquells competidors que no estan al corrent 
d’aquestes obligacions. 

Reputació corporativa 

En plena societat de la informació i el coneixement, les organitzacions han 
de procurar cuidar la seva imatge tant interna (cap als seus treballadors) com 
externa (a la societat). 

Una mala reputació corporativa repel·leix el talent i danya considerablement 
les relacions amb els seus grups d’interès. Els consumidors solen castigar les 
empreses la conducta de les quals va en contra dels valors socials. 

En canvi, una reputació corporativa positiva facilita la identificació dels tre-
balladors amb la seva empresa, millora el clima laboral, impulsa les rela-
cions amb els seus stakeholders i, en definitiva, aconsegueix obtenir una 
sèrie d’avantatges competitius que el posicionen i el diferencien de la com-
petència. 

La integració laboral indubtablement ajuda a obtenir una reputació corpo-
rativa positiva en el moment en què els grups d’interès adverteixen que 
l’organització es preocupa pels problemes de la societat i aposta per les per-
sones socialment més vulnerables en incloure’ls en les seves polítiques de 
contractació. 
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Conclusions

És important deixar de parlar de capacitat i discapacitat i concebre tot el 
conjunt des de la perspectiva de la diversitat funcional: tots som capaços de 
dur a terme unes tasques i incapaços de fer-ne unes altres. 

És cert que algunes persones han de viure afrontant alguna dificultat afegida 
que condiciona la seva vida quotidiana, una societat madura ha de ser capaç 
de dedicar els seus esforços necessaris perquè, si desitgen treballar, ho pu-
guin fer. 

Sovint només cal buscar aquella activitat que pugui desenvolupar sense pro-
blema, de vegades caldrà recórrer a alguna ajuda organitzativa, física o tec-
nològica o a un cert recolzament personal. 

En qualsevol cas, sempre caldrà reforçar les seves capacitats personals, així 
com incidir en l’àmbit empresarial al respecte. 

Les empreses encara no són conscients dels beneficis que comporta la in-
corporació d’aquestes persones en la seva pròpia empresa i de quina manera 
poden gestionar la seva incorporació perquè aquesta es produeixi de manera 
exitosa. Hi ha empreses que tenen la intenció de fer-ho però no són prou 
madures en la matèria per dur-ho a terme. 

Actualment hi ha poques línies de treball orientades a mesurar l’impacte de 
la gestió de la diversitat en les organitzacions. A més del desconeixement 
com a possible actuació estratègica existeix molta desinformació sobre les 
persones amb discapacitat. 

Sense deixar de reconèixer que per a moltes empreses aquests avantatges 
econòmics poden resultar prou atractius en un primer moment, les polítiques 
d’integració laboral acostumen a no ser efectives si l’organització no està 
prou sensibilitzada. 

L’impacte que genera una bona gestió de la diversitat funcional, i per tant el 
valor que suposa la implantació d’aquest tipus de polítiques en una organit-
zació, va més enllà dels beneficis econòmics que suposen les bonificacions i 
reduccions en les quotes a la Seguretat Social per la contractació de persones 
amb discapacitat. 
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Valor empresarial/avantatges competitius

•  Millora de la reputació corporativa interna i externa
•  Potenciació en les relacions amb stakeholders 
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•  Millora en el desenvolupament i supervivència de l’organització 
•  Atracció i fidelització del talent
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•  Multicapacitat
•  Bonificacions a la contractació 
•  Accés a concursos públics 
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L’escola inclusiva a Catalunya 2003-2014. 
Crònica d’una dècada d’avenços, sotracs, 
frenada i caiguda en picatEfren Carbonell

En un context de crisi econòmica, els més vulnerables corren el perill de veure retallats 
els seus drets i, malauradament, les persones amb necessitats educatives especials han 
vist minvar els seus recursos a l’aula en els últims anys. Aquest article dibuixa l’estat de 
la qüestió de l’escola inclusiva a Catalunya des del 2003 fins als nostres dies i proposa 
un seguit de mesures per garantir el dret de tots els infants a tenir una escola inclusiva.
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Cataluña 2003-1014. Crónica de 
una década de avances,  
sacudidas, frenada y caída en 
picado 

En un contexto de crisis económica, los más 
vulnerables corren el peligro de ver recortados 
sus derechos y, desgraciadamente, las personas 
con necesidades educativas especiales han visto 
menguar sus recursos en el aula en los últimos 
años. Este artículo dibuja el estado de la cues-
tión de la escuela inclusiva en Cataluña desde el 
2003 hasta nuestros días y propone un conjunto 
de medidas para garantizar el derecho de todos 
los niños a tener una escuela inclusiva. 
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of a decade of progress, jolts, 
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In a context of economic crisis and recession, 
the most vulnerable are at risk of having their 
rights curtailed, and, unfortunately, people with 
special educational needs have been subjected to 
a significant reduction in teaching resources in 
recent years. This article outlines the situation of 
the inclusive school in Catalonia from 2003 up to 
the present and proposes a series of measures to 
guarantee the right of all children to an inclusive 
school. 
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y Inclusió és quelcom més que ubicar simplement persones en comunitats de 
veïns, escoles, famílies, llocs de treball, activitats lúdiques normals, etc. 

Es tracta de donar-los els suports adequats per a formar-ne realment part 
activa i en plena connexió. 

Sharon C. Gómez (2013)
 
Després de vint anys de la Declaració de Salamanca, amb una Convenció 
de Drets de les persones amb discapacitat signada i ratificada per l’Estat 
espanyol l’any 2008, una Llei Catalana d’Educació aprovada per un ampli 
consens fa un lustre i, finalment, ja amb un Reial Decret Legislatiu 1/2013 de 
29 de novembre, en què s’aprova el text refós de la Llei General de drets de 
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social vers una escola per 
a tothom hauria d’haver arribat gairebé al final (Carbonell, 2013).

Tanmateix, i malgrat els avenços jurídics, metodològics i científics, no ens 
trobem en el millor dels moments. En nom de la crisi econòmica s’ha lami-
nat progressivament un actiu social de primer nivell. 

El fet d’haver tingut tres lleis marc (LLISMI, LLIONDAU, LLEDRETS), 
a banda d’una constitució i un estatut d’autonomia disfuncionals, una llei 
catalana, sis lleis orgàniques en vint-i-tres anys (LODE, LOGSE, LOPE-
GCE, LOCE, LOE, LOMCE), dos decrets vigents (117/841, DOGC-2528, 
27/11/97) i un munt d’instruccions d’inici de curs, que amb prou feines lle-
geixen els inspectors d’ensenyament, a més de ser una veritable rèmora a 
l’eficiència i efectivitat de qualsevol sistema educatiu seriós, tampoc no aju-
da gens al progrés i a la innovació pedagògiques i menys encara –com és el 
nostre cas– supeditat a uns canvis de color polític altament personalitzats.

L’escola inclusiva és un dret –basat en una filosofia i unes pràctiques pe-
dagògiques àmpliament contrastades– que demanda una transformació i 
adaptació de la comunitat educativa en base a un principi de justícia social 
i al reconeixement a tots els alumnes d’unes capacitats d’aprenentatge que 
s’han de desenvolupar dins d’un clima d’acceptació, respecte i confiança 
(Capellas, 2014). L’alumne, independentment de la seva condició de salut, 
no només ha de tenir presència a l’aula ordinària, sinó que hi ha de participar, 
interactuar i aprendre (Carbonell, 2014).

En la crònica d’aquesta dècada, partirem dels plantejaments i recomanacions 
que ha anat fent l’European Agency for Development in Special Needs Edu-
cation, des de 2003 –any europeu de les persones amb discapacitat–, ja que 
creiem fermament en aquest mosaic que és la Unió Europea. Tanmateix, i com 
a prèvies, volem destacar, d’una banda, les accions de dimensió europea que 
va engegar el Departament d’Ensenyament del 1994 al 2000 amb els progra-
mes institucionals Arion i Comenius per tal de conèixer la situació de l’escola 
inclusiva a Europa i el Manifest per una escola inclusiva del 2001, a partir de la 
constitució de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva de Catalunya.

La Plataforma, formada per diverses entitats d’atenció a les persones amb dis-
capacitat, professors i pedagogs, i pares de nens i nenes amb i sense discapa-
citat, presenta un manifest en el qual demana al Departament d’Ensenyament 
que el Pla Director de l’Educació Especial que estava aleshores en prepara-
ció sigui clarament inclusiu, i en especial que garanteixi l’escolarització dels 
menors amb discapacitat en centres ordinaris si així ho desitgen els seus pa-
res o tutors, que aporti els recursos necessaris als centres ordinaris, públics i 
concertats, per poder-ho dur a terme, i que fomenti la reconversió dels cen-
tres d’educació especial en centres de recursos per a l’escola ordinària. Com 
veurem més endavant, la dimensió social és essencial.

Plans directors de l’educació especial

Al llarg d’aquestes darreres legislatures hem tingut tres plans directors. El 
primer no es va ni aprovar i els dos darrers no s’han desenvolupat per raons 
merament polítiques.

a) L’any 1996 hi hagué un tímid intent del Pla director que pretenia de-
limitar l’alumnat amb necessitats educatives especials, redistribuir els 
recursos disponibles, definir els diferents perfils, reconvertir els centres 
d’educació especial en serveis sectoritzats d’atenció multiprofessional o 
centres de recursos, etc. 

b) El Pla director de l’educació especial a Catalunya presentat l’abril del 2003 
per la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya se centra 
fonamentalment en l’atenció a l’alumnat amb discapacitat amb vista a con-
siderar les seves necessitats educatives i identificar el suport i els recursos 
necessaris per al seu progrés personal, amb relació a les fites educatives, 
en contextos educatius comprensius. Amb aquesta finalitat, els objectius 
del Pla s’adrecen a l’alumnat amb necessitats educatives que pot necessitar 
que se li proporcionin serveis i suports educatius específics per a acon-
seguir el major assoliment possible de les fites de creixement personal i 
progrés escolar. Els principis en els quals es fonamenta són: 

• Normalització
• Integració
• Inclusió
• Personalització de l’atenció educativa
• Participació dels pares i de les mares de l’alumne/a i dels mateixos 

alumnes
• Sectorització
• Atenció interdisciplinària de l’alumnat 
• Optimització dels serveis per a l’alumnat amb discapacitat

L’escola inclusiva 
és un dret que  
demanda una 

transformació i 
adaptació de la  

comunitat  
educativa
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Té en compte els principis generals d’integració escolar i educació inclu-
siva, continguts en les recomanacions de l’Agència Europea per al desen-
volupament de l’Educació Especial (2003). Cal avançar, progressivament, 
en l’escolarització de l’alumnat amb necessitats educatives específiques en 
entorns escolars ordinaris.

Les diferents fases del Pla havien de concloure el 2010. Tanmateix, i malgrat 
la seva vigència, no es va arribar a posar en marxa a causa del canvi de go-
vern, que es va produir a final d’any.

a) El Departament d’Educació presenta el febrer de 2010 el Pla d’acció 
2008-2015: Aprendre junts per viure junts, en el qual fixa les principals 
estratègies a seguir per fomentar l’escola inclusiva. Es fixa com a objec-
tiu que el 70% dels alumnes amb discapacitat estiguin escolaritzats en 
centres ordinaris l’any 2015. El Pla recull els darrers avenços tècnics i 
legislatius en el camp de les necessitats educatives especials amb un nou 
paradigma clarament social de la discapacitat. Les mesures i accions per 
a avançar vers una educació més inclusiva de l’alumnat s’orienten fona-
mentalment a:

• Impuls de l’escolarització de l’alumnat discapacitat en centres ordinaris.
• Planificació d’un bon mapa escolar de l’educació especial, concretat 

per a cada comarca, a partir de la situació actual i la consegüent opti-
mització de recursos.

• Impuls de la col·laboració dels centres d’educació especial per a 
l’atenció a l’alumnat discapacitat en centres ordinaris.

• Desenvolupament d’accions de suport al professorat per a l’atenció 
de tot l’alumnat en entorns escolars ordinaris: formació, banc de re-
cursos, difusió de bones pràctiques…

Directrius, informes i treballs monogràfics  
de l’European Agency for Development in  
Special Needs Education (2003-2005) 

La tendència actual a la Unió Europea, malgrat la insuficiència financera, 
l’existència d’un gran nombre de centres específics en alguns països, la di-
fícil coordinació interdepartamental i les diferents velocitats, sensibilitats i 
concepcions de la discapacitat, és anar desenvolupant una política educativa 
dirigida a la inclusió de l’alumnat amb necessitats educatives especials en 
el si de l’escola ordinària, proporcionant als equips docents els suports ne-
cessaris per tal que l’alumne pugui participar plenament en el fet educatiu 
(personal complementari, materials, formació, equipaments, etc.).

Segons es desprèn dels diferents informes de l’European Agency for Deve-
lopment in Special Needs Education (2003), les tendències i avenços més 
importants serien els següents:

• Definició i readaptació progressiva dels centres específics d’educació es-
pecial com a centres de recursos per als centres ordinaris.

• Avenç legislatiu important cap a la inclusió, integrant l’educació especial 
dins l’escola ordinària.

• Elecció de centres per part dels pares i tutors.
• Creixent protagonisme en la praxi educativa de les ACI i els PEI. 
• Progressiu canvi d’un paradigma psicomèdic per un de més educatiu i 

interactiu.

Mentre que els reptes, d’acord amb la mateixa Agència Europea, serien:

• Pressió per a obtenir millors resultats en termes de rendiment acadèmic, 
d’acord amb una filosofia mercantilista que ha envaït, també, l’àmbit 
educatiu.

• Alguns centres estan més predisposats a afavorir els alumnes que contri-
bueixen a elevar els resultats.

• S’han de desenvolupar procediments de control i avaluació contextualit-
zats, ajustant mitjançant criteris científics i de forma adequada les neces-
sitats de l’alumne.

• La inclusió en l’àmbit de secundària.
• Les darreres estimacions més realistes consideren que aquests darrers 

anys s’ha produït un lleuger increment en la segregació d’alumnat 
(aproximadament un 2% d’alumnes estarien escolaritzats en centres es-
pecífics).

• Cal potenciar la descentralització dels serveis d’educació especial, atès 
que les autoritats locals, barris i ajuntaments poden controlar més fàcil-
ment l’organització de l’educació especial en entorns més inclusius.

• La pressió de les famílies és un factor afavoridor de la inclusió (Saura, 
2012). 

En els mateixos informes de l’Agència, en relació amb les estratègies i bo-
nes pràctiques per tal d’anar avançant cap a una educació inclusiva, amb la 
participació de quinze països –Islàndia, Grècia, Àustria, Regne Unit, Bèlgica 
(CFR i CFL) Noruega, Suïssa, Luxemburg, Holanda, Portugal, França, Suè-
cia, Irlanda, Finlàndia i Alemanya–, s’hi recullen les següents conclusions: 
(a) es fa palesa l’existència de classes inclusives en tots els països estudiats; 
(b) de l’evidència s’extrau que allò que és bo per als alumnes amb necessitats 
educatives especials ho és també per a tots els alumnes; (c) els problemes 
conductuals, socials i/o emocionals són el repte més important de la inclusió 
educativa; (d) el tractament de la diversitat o la diferència en les diferents 
aules és un dels problemes més greus. 
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Les condicions que, d’acord amb l’observació i estudi de casos, apareixen 
com a més rellevants en la pràctica dins les aules inclusives són: (a) ac-
tituds, bona disposició i efectivitat dels mestres envers les capacitats i les 
interaccions amb els alumnes amb necessitats educatives especials; (b) àm-
plia formació del mestre en atenció a la diversitat –capacitats, coneixement, 
experiència, enfocaments pedagògics, metodologia, materials, etc.–; (c) els 
mestres necessiten suport dins i fora de l’aula per part del director, auto-
ritats educatives i comunitat en general; (d) les autoritats educatives han 
d’expressar adequadament la seva aposta per la inclusió educativa creant les 
condicions adequades que possibilitin un ús flexible dels recursos.

Finalment, les pràctiques observades dins les aules revelen cinc grups de fac-
tors que es mostren en tot moment eficaços per a l’educació inclusiva: (a) 
l’ensenyament cooperatiu entre mestres i companys dins i fora de l’aula i 
l’escola; (b) l’aprenentatge cooperatiu mitjançant cotutories i tutories entre 
companys, aprenent junts; (c) resolució de problemes en col·laboració amb 
l’alumne; (d) agrupacions heterogènies que permetin tractar la diversitat dins 
l’aula amb objectius diferenciats, rutes alternatives d’aprenentatge, flexibili-
tat, adaptacions, etc.; (e) ensenyament efectiu, que es concretaria en planifi-
cacions, valoracions i avaluacions adequades, confiança en tots els alumnes i 
orientació del currículum i els suports addicionals a les necessitats individuals 
de l’alumne, el qual disposarà d’un Pla Educatiu Individualitzat (PEI). 

En l’informe de 2005 en relació amb l’ensenyament secundari, l’agència 
amplia els factors d’eficàcia a: (f) sistemes d’aules de referència, ja que 
en alguns centres l’organització dels grups ha canviat dràsticament i els 
alumnes romanen en una àrea comuna, consistent en dos o tres aules on 
s’imparteixen quasi bé totes les matèries i on un petit grup de professors 
és responsable de la seva educació en aquestes aules de referència; (g) for-
mes alternatives d’ensenyament que pretenen ensenyar als alumnes noves 
estratègies d’aprenentatge i resolució de problemes. Podem assegurar que, 
com més responsabilitat se’ls doni en relació amb el seu propi aprenentatge, 
major serà l’èxit de la inclusió a secundària.

Pel que fa al nostre país, la normativa en relació amb les necessitats educati-
ves especials s’inclouria en el que s’anomena, en àmbit anglosaxó, one track 
approach, que potencia la inclusió de la majoria de l’alumnat dins l’escola 
ordinària (com a Grècia, Itàlia, Portugal, Suècia, Islàndia, Noruega i Xipre).

Itinerari recorregut 

Anys 2003-2004

Abril: Compareixença de la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusi-
va al Parlament. La Comissió de Política Cultural aprova la creació d’una 
comissió parlamentària de seguiment de l’escola inclusiva que no s’arriba a 
posar en pràctica.

Setembre: Resolució ENS/3844/2003, de 2 de desembre, per la qual es posen 
en marxa les primeres USEE (Unitats de Suport a l’Educació Especial).

Els centres ordinaris que escolaritzin grups d’alumnes amb necessitats edu-
catives especials, susceptibles d’ésser escolaritzats en centres específics, es 
dotaran amb unitats específiques de suport a l’educació especial (USEE). Els 
professionals assignats a les unitats de suport prioritzaran en la seva inter-
venció l’acompanyament d’aquests alumnes, quan sigui necessari, en les ac-
tivitats a l’aula ordinària i l’elaboració, coordinadament amb el professorat, 
de materials específics adaptats que facilitin la participació d’aquest alumnat 
en les activitats generals del grup.

Per tal de proporcionar l’atenció a l’aula ordinària i facilitar la incorporació 
de l’alumnat amb necessitats educatives especials en les activitats del grup, 
cal que la planificació prevegi diferents formes de participació segons les 
diverses possibilitats d’aprenentatge de l’alumnat.

Al llarg del temps, l’objectiu pel qual es van crear les USEE s’ha anat desvir-
tuant i en la majoria de casos s’han convertit en un espai més de segregació, 
com ja ho havien estat les UEE del Decret 299/1997.

Novembre: Programa 2004-2007: Una Educació per a la Catalunya del se-
gle xxi. Neix amb l’objectiu de millorar la qualitat del sistema educatiu i 
té l’escola pública com a eix vertebrador del conjunt del sistema educatiu 
català. S’inclina clarament cap a un model d’escola inclusiva que tingui 
en compte tot l’alumnat sense exclusió i té com a objectius la reducció del 
fracàs escolar, crear trenta mil places d’escola bressol, la millora del rendi-
ment general de l’alumnat, l’increment de formació professional i educació 
permanent i el fet de garantir la igualtat d’oportunitats.

Fa al nostre país, 
la normativa en 
relació amb les 

necessitats  
educatives  

especials  
potencia la  

inclusió de la  
majoria de 

l’alumnat dins 
l’escola ordinària
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Any 2005

Febrer: Se celebra a Barcelona el Fòrum Social per l’Educació.

Any 2006

mArç: Govern, partits polítics i agents socials signen el Pacte Nacional per 
l’Educació, en el qual es recull, d’acord amb les recomanacions presentades 
mesos abans per un grup d’experts, la necessitat d’avançar cap a l’escola 
inclusiva com un dels eixos del futur sistema educatiu.

mAig: 
• S’aprova la LOE (Ley Orgánica de Educación). No diu res sobre escola 

inclusiva, únicament afirma que es garanteix l’ensenyament obligatori 
(primària i secundària) a “l’alumnat amb necessitat específica de suport 
educatiu” (article 3.8). A banda, l’article 2.1.b assenyala com un dels 
objectius del sistema educatiu espanyol la “no discriminació de les per-
sones amb discapacitat”. 

• El DINCAT (abans APPS) presenta el document “Cap a un sistema més 
inclusiu i respectuós amb la diversitat”, amb interessants propostes de 
canvi i transformació del sistema de l’educació especial i les escoles 
d’educació especial des d’una perspectiva ecològica (DINCAT 2006).

• El Departament d’Educació organitza el 9 de maig una jornada tècnica 
de presentació de l’Índex per a la inclusió –eina d’abast internacional i 
altament consistent i contrastada–, traduït al català. Es considera una ex-
traordinària eina al servei de la comunitat educativa per tal com promou 
la reflexió i la col·laboració entre tots els actors del sistema en relació 
amb les polítiques, cultures i pràctiques a l’escola. 

JuNy: La Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva, la Federació 
d’Associacions de Pares d’Alumnes de Catalunya (FAPAC), la Federació 
d’Associacions de Pares d’Ensenyament Secundari (FAPAES), l’Associació 
Catalana de Professionals dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic 
(ACPEAP), la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Cata-
lunya, l’Associació de Mestres Rosa Sensat, l’Associació Catalana de Pro-
fessionals dels Centres de Recursos Pedagògics, el Secretariat de l’Escola 
Rural i l’Associació de Directius dels Centres Educatius Públics de Primària 
i de Secundària (AXIA) s’uneixen per tirar endavant un projecte de reco-
neixement i difusió de bones pràctiques inclusives. Aquest projecte culmi-
narà amb l’edició d’un llibre (Bones pràctiques d’escola inclusiva, ed. Graó, 
Barcelona, 2009), però no tindrà continuïtat pel tebi suport del Departament 
d’Ensenyament (Saura, 2012).

Setembre: El curs 2006/2007 alguns centres d’ensenyament catalans comen-
cen a treballar amb l’Índex per a la inclusió.

DeSembre: La Convenció per a la defensa dels drets humans de les persones 
amb discapacitat.

Quan, el novembre de 1989, s’aprovà la Convenció sobre els drets dels nen, 
aquest fou el primer tractat de drets humans que contenia una referència 
específica a la discapacitat (article 2 sobre la no discriminació i un article se-
parat, el 23, dedicat exclusivament als drets i a les necessitats dels nens amb 
discapacitat). Nogensmenys, el setembre del 2006, es formulà l’observació 
general núm. 9 entorn dels nens amb discapacitat, davant les greus mancan-
ces en l’escolarització en països en desenvolupament i la manca d’accions 
preventives (UN, 2006).

La Convenció per a la defensa dels drets humans de les persones amb disca-
pacitat, ratificada per la majoria d’estats membres de l’ONU el 30 de març 
del 2007 i pel nostre Estat el 3 de maig del 2008 –a dia d’avui: països sig-
nants, 154; ratificada, 124; signat el protocol opcional, 90; i ratificat protocol 
opcional, 74–, ja té plena vigència, amb la creació d’un comitè que moni-
toritzarà tot el procés i començarà a demanar comptes als estats davant de 
determinades polítiques que puguin atemptar a la igualtat d’oportunitats, a la 
negació d’ajustaments raonables, a la no discriminació i als drets i llibertats.
En concret i pel que fa a l’Educació, el seu article 24 (Dret de les persones 
amb discapacitat a l’educació) no deixa gaires escletxes:

El dret de les persones amb discapacitat a l’educació s’ha de dur a terme 
sense discriminació i s’ha de basar en la igualtat d’oportunitats per a tot 
l’alumnat.

Els estats membre asseguraran un sistema d’educació inclusiu que:

• Desenvolupi al màxim el potencial humà, la personalitat, els talents i la 
creativitat sense exclusions per motius de discapacitat.

• Permeti les persones amb discapacitat l’accés a una educació primària i 
secundària inclusives, de qualitat, gratuïta i en igualtat de condicions que 
els altres i en la comunitat on visquin.

• Faci ajustaments raonables en funció de les necessitats individuals.
• Faciliti el suport necessari a l’alumnat amb discapacitat en el marc del 

sistema general d’educació per a la seva formació efectiva.
• Faciliti mesures de suport personalitzades i efectives en entorns que fo-

mentin al màxim el desenvolupament acadèmic i social, de conformitat 
amb l’objectiu d’una plena inclusió.

• Faciliti l’aprenentatge del Braille, l’escriptura alternativa i altres siste-
mes i formats de comunicació augmentatius o alternatius, i habilitats 
d’orientació i de mobilitat així com la tutoria i suport entre iguals.
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• La Convenció, com no podria ser d’altra manera, insta els estats a realit-
zar els ajustaments raonables convenients i a planificar des de la perspec-
tiva del disseny universal. 

Any 2007

El 17 de setembre el Ministeri d’Educació portuguès i l’Agencia Europea 
por el desenvolupament de l’educació especial van promoure la Declaració 
de Lisboa, on joves amb discapacitat de 29 països van exposar els seus drets 
i les principals millores educatives a consolidar, així com els reptes de futur 
i les seves vivències entorn de l’educació inclusiva. “Els joves som els cons-
tructors del nostre futur”. 

Any 2008

Del 25 al 28 de novembre els ministres d’educació, caps de Delegació i de-
legats de 153 estats membre, es van reunir a Ginebra en la 48a Conferència 
Internacional d’Educació. 

En l’informe de conclusions de la conferència, es recull una crida als estats 
membre perquè adoptin l’enfocament de l’educació inclusiva tal com recull 
la Convenció de drets de les Persones amb discapacitats aprovada el 2006.

Any 2009

Abril: El Parlament Europeu, a través d’una resolució, rebutja la segregació 
dels fills dels immigrants en aules especials, temporals (aules d’acollida) o 
permanents. 

Juliol: S’aprova per ampli consens de les principals forces polítiques la 
Llei d’Educació de Catalunya (LEC). Aquesta llei determina que els centres 
del Servei d’Educació de Catalunya han de participar en l’adequada i equi-
librada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques 
i s’han de comprometre a fomentar la pràctica de la inclusió pedagògica. 
L’article 81 diu que l’atenció educativa de tots els alumnes es regeix pel 
principi d’escola inclusiva. I en l’apartat 4 manifesta que, en relació amb els 
alumnes amb necessitats educatives especials, s’ha de garantir, prèviament 
a llur escolarització, l’avaluació inicial d’aquestes necessitats, l’elaboració 
d’un pla personalitzat i l’assessorament a cada família directament afectada. 
Aquests alumnes, un cop avaluades llurs necessitats educatives i els suports 
disponibles, si es considera que no poden ésser atesos en centres ordinaris, 
s’han d’escolaritzar en centres d’educació especial. Aquest apartat de la llei 

diu també que aquests centres poden desenvolupar els serveis i els progra-
mes de suport a l’escolarització d’alumnes amb discapacitats als centres or-
dinaris que el Departament determini. 

Abans, però, un esment del que estableix l’article 205.10 de la LEC: que 
els pressupostos de la Generalitat han de determinar la quantia del mòdul 
del concert per als centres d’educació especial, i que també poden ésser ob-
jecte de concert unitats destinades a prestar serveis i programes de suport a 
l’escolarització dels alumnes amb discapacitat en els centres ordinaris. 

Any 2010

Febrer: El Departament d’Educació presenta el Pla d’acció 2008-2015: 
Aprendre junts per viure junts, en el qual fixa les principals estratègies a se-
guir per fomentar l’escola inclusiva. Es fixa com a objectiu que el 70% dels 
alumnes amb discapacitat estiguin escolaritzats en centres ordinaris l’any 
2015.

mArç: Conferència Inclusive education: a way to promote social cohesion, 
celebrada a Madrid. Participen aproximadament tres-cents delegats de qua-
ranta països, la major part de la UE però també de Llatinoamèrica, així com 
membres de la Comissió Europea i del Parlament Europeu i representants de 
les comunitats autònomes i d’ONG internacionals de suport als discapacitats 
(Saura, 2012).

Setembre: El curs 2010-2011 es posa en marxa un projecte pilot que ha es-
tat, possiblement, l’experiència més interessant endegada en els darrers vint 
anys a Catalunya pel que fa a escola inclusiva. La resolució EDU/4168/2010 
del Departament d’Educació de la Generalitat va seleccionar onze centres 
d’educació especial públics i vint-i-tres de concertats d’arreu del país per a 
dur a terme programes i serveis de suport a centres ordinaris, durant aquell 
curs i el següent, per a l’escolarització inclusiva d’alumnat amb discapacitat. 
L’experiment va finar el 31 d’agost de 2012 i a l’enterrament no hi va anar 
ningú. Llàstima. L’anàlisi i avaluació d’aquests programes hauria estat una 
excel·lent oportunitat per establir uns paràmetres d’acció educativa basats 
en l’evidència, però si aquesta avaluació es va arribar a fer, mai no l’ha vist 
ningú (Carbonell, 2014).

El Centre d’Educació Especial Aspasim –amb convenis experimentals des 
de l’any 2006 i amb concert educatiu específic d’acord amb l’article 205.10 
fins a l’agost de 2015 amb el Departament d’Ensenyament– va ser un dels 
seleccionats com a centre de referència de les escoles i instituts dels distric-
tes de Sarrià-Sant Gervasi, Ciutat Vella, Sant Martí i Horta, i com a proveï-
dor de programes específics de suport a la participació d’alumnat greument 
afectat en contextos ordinaris a la ciutat de Barcelona.
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Durant els dos cursos que Aspasim va ser centre de referència i proveïdor de 
programes específics a Barcelona l’atenció a aquest alumnat es va concretar 
en un pla educatiu individualitzat que abraçava les següents àrees de suport:

Suport a alumnes Suport tècnic a professionals
Aprenentatge dels continguts del  
currículum escolar a l’aula ordinària.

Cura i higiene personal, alimentació i 
mitjans de transport.

Sortides escolars, activitats de lleure i 
participació en altres activitats  
educatives generals.

Desenvolupament personal de tasques 
escolars.

Concreció de mesures personalitzades 
d’avaluació i de participació a l’aula.

Preparació de mesures generals  
comprensives d’ensenyament que  
incloguin l’alumnat amb discapacitat.

Personalització, adaptació de materials 
per a la participació en l’ensenyament i 
l’aprenentatge de l’alumnat amb  
discapacitat.

CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL ASPASIM A L’ESCOLA ORDINÀRIA

Suport a pares, mares i tutors Actuacions per a la millora de 
l’atenció

Decisions sobre prioritats educatives, 
necessitats de suport i emplaçament 
o escolarització en el context de 
l’elaboració del pla individualitzat.

Transicions escolars (escolarització, 
itineraris escolars generals i opcions 
posteriors a l’escolarització obligatòria, 
plans de transició a la vida adulta, etc.).

Logopèdia, plans de suport conductual 
positiu, teràpia relacional, musicoterà-
pia, treball social, educadors socials, 
auxiliars sanitaris, suport per a la  
participació en l’entorn, TIC.

Fisioteràpia i suport neurològic i  
psiquiàtric.

Al llarg d’aquests dos cursos vam donar diferents intensitats de suport, en 
estreta coordinació amb el Consorci d’Educació de Barcelona i els diferents 
EAP, a més de cent alumnes en quaranta-set centres educatius públics i con-
certats de gairebé tots els districtes de la ciutat de Barcelona. Deu voler dir 
alguna cosa que al llarg dels dos cursos només un alumne es va donar de 
baixa per trasllat a una escola d’educació especial (Carbonell, 2014). 

Novembre: El 15 de novembre la Comissió Europea aprova l’Estratègia Eu-
ropea sobre Discapacitat 2010-2020, on, entre altres coses, insta els estats 
membre a impulsar, potenciar i promoure: (a) mesures de reducció del fracàs 
escolar, (b) la detecció precoç de les necessitats educatives especials, (c) la 
formació continuada de tot el professorat, (d) l’educació inclusiva en to-
tes les etapes educatives, amb els mitjans de suport necessaris, (e) l’accés 
a l’educació general dels infants amb discapacitat més greu, amb els su-
ports individualitzats necessaris i (f) mobilitat i aprenentatge permanent del 
col·lectiu de persones amb discapacitat més greu.

Anys 2011-2013

Novembre 2011: INCLUD-ED Strategies for inclusion and social cohesion 
from education (2006-2011) és el projecte de recerca de més nivell científic 
fet mai en el marc de recerca de la Unió Europea, dirigit des de l’Estat es-
panyol pel Dr. Ramon Flecha, de la Universitat de Barcelona, amb un equip 
de cinquanta-tres investigadors de catorze països europeus. La primera part 
del projecte ens aporta els primers resultats d’unes pràctiques educatives 
efectives que augmenten els resultats acadèmics de tot l’alumnat i milloren 
la convivència tot fomentant la cohesió social. En destaquem:

• L’agrupament heterogeni de tot l’alumnat amb tots els recursos humans 
dins l’aula. La segregació fora de l’aula o del centre crea fracàs, proble-
mes de convivència i malbaratament de recursos.

• Incorporar els recursos humans a l’aula ordinària.
• Trasllat a horari no lectiu de les activitats de reforç.
• Formació de familiars, no només dels professionals.
• Implicació de les famílies i de la comunitat en la presa de decisions sobre 

aspectes rellevants de la vida escolar (currículum, avaluació, organitza-
ció del centre...).

• Formació científica del professorat.

mAig 2013: La UNICEF publica l’Estat mundial de la infància: nens i nenes 
amb discapacitat, on tracta de visibilitzar els infants tot esperonant-nos a llui-
tar contra la institucionalització i la pobresa que la seva exclusió comporta, 
amb uns sistemes de salut i educació en autèntic perill de col·lapse. És colpi-
dor el relat de Nicolae Poraico quan explica els maltractaments físics i emocio-
nals soferts als onze anys en una institució per a persones amb discapacitat de 
Moldova. El 55% de nens al Regne Unit, d’acord amb un estudi de 2007, havia 
rebut tractes injustos a causa de la seva condició de persona amb discapaci-
tat. Un altre estudi fet a Madagascar l’any 2009 comprovà que el 48% creia 
equivocadament que la discapacitat s’encomana. És important seguir lluitant 
contra l’estigma i el canvi d’actituds, i l’escola inclusiva és el primer pas. La 
feina que cal fer en l’àmbit de la transformació social és ingent.

Novembre 2013: Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de 
la seva inclusió social 1/2013. La nova llei reunifica tota la normativa actual 
(Llismi i Lliondau) en un sol text, aportant claredat i seguretat jurídica i 
adaptant-se a la Convenció de l’ONU.

La llei blinda els drets de les persones amb discapacitat contra qualsevol 
forma de discriminació que suposi una barrera cap a la igualtat real i efecti-
va, la plena inclusió social, la igualtat d’oportunitats, la vida independent i 
l’accessibilitat universal.
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La llei, malgrat tenir molt en compte l’opinió de les famílies a l’hora de 
triar el centre educatiu, potser no avança amb prou força en matèria educa-
tiva. D’una banda, fixa l’obligació per a les administracions educatives de 
regular els suports i ajustaments raonables per a la inclusió educativa i, per 
altra banda, estableix mesures de garantia addicionals, com que els centres 
específics hauran de crear les condicions necessàries per tal de facilitar la 
connexió amb els centres ordinaris i la inclusió dels seus alumnes en el sis-
tema educatiu ordinari. 

DeSembre 2013: Llei Orgànica 8/2013 de 9 de desembre per a la millora de 
la qualitat educativa, LOMCE. 

Quadrienni involutiu (2011-2014) 

In-Acció de govern 

Malgrat que en campanya electoral2 totes les forces polítiques coincideixen a 
valorar i admetre: (a) la necessitat de coexistència de les escoles especials i les 
ordinàries, (b) la progressiva reestructuració dels CEE cap a centres de recur-
sos, (c) la indefinició i a voltes l’arbitrarietat del paper dels EAP, (d) la família 
com a peça clau i (e) la millora de la formació dels professionals, la realitat 
de les dues darreres legislatures ens evidencia una primera part d’aturada amb 
un consegüent procés de davallada espectacular, a bastament contestat per un 
moviment social d’escoles, entitats socials i educatives, partits polítics, prem-
sa, Síndic, sindicats, famílies i societat civil en general, sense precedents, en 
defensa de l’escola inclusiva com a actiu social de primer ordre.

Les mesures que en aquestes darreres dues legislatures ha impulsat el De-
partament d’Ensenyament per tal de fer avançar l’escola inclusiva, d’acord 
amb l’ampli ventall de directrius legislatives, socials i jurídiques al seu abast 
s’han concretat en les normes i orientacions d’inici de curs i els següents 
documents: (a) Objectiu de país 2011-2014 –que cap nen ni nena no es quedi 
enrere–3 per tal de disminuir el fracàs escolar; (b) Ofensiva de país a favor 
de l’èxit escolar a Catalunya 2012-2018, per tal de millorar els nivells com-
petencials, els rendiments dels alumnes en les proves PISA i reduir la taxa 
d’abandonament escolar prematur al 15% al final del 2018.

En aquests darrers quatre anys, malgrat que sembli un miratge, les accions 
per fer avançar l’escola inclusiva a Catalunya s’han concretat en: (a) dues 
resolucions amb guies i orientacions per a alumnat amb altes capacitats i 
trastorns de l’aprenentatge –àmpliament contestades per l’Associació Ca-
talana de Psicopedagogia i Orientació (ACPO), atesa la clara regressió al 
model mèdic i psicopatològic, en detriment de l’educatiu–; (b) 25 USEE de 
les 178 previstes; (c) dos seminaris d’inclusió digital; (d) el suport escolar 
personalitzat (SEP), una estratègia a favor de l’èxit escolar; i (e) el 

Pla Intensiu de Millora (PIM) adreçat a l’alumnat de primer curs de l’ESO 
només en els centres educatius públics. 

A contrario sensu

Aquests darrers quatre anys, el Departament d’Ensenyament s’ha afanyat 
a: (a) reduir el temps de complement dels docents destinat a l’atenció a la 
diversitat, suprimint la sisena hora i permutant-la pel SEP –Suport Escolar 
Personalitzat–; (b) incorporar professionals el mateix dia d’inici de curs amb 
un 85% de jornada; (c) condicionar de manera gairebé simbiòtica les figures 
de vetllador a l’alumne; (d) desvirtuar el sentit de les Unitats de Suport a 
l’Educació Especial (USEE); (e) tergiversar i manipular la informació i les 
evidències amb dades sense traçabilitat interna i molt menys externa, fent 
cas omís a la comunitat educativa4; (f) dilatar les substitucions dels mestres; 
(g) difuminar les veritables funcions del mestre d’educació especial; (h) re-
tallar en quatre anys un 13% el pressupost d’ensenyament fins a situar-nos a 
gairebé dos punts per sota de la mitjana europea del PIB –Catalunya, 3,45% 
i Finlàndia, 6%–; (i) incrementar la matrícula de les escoles d’educació espe-
cial en més d’un 20%, amb el corresponent risc de massificació; (j) rebaixar 
el percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials matriculats en 
centres ordinaris del 64% al 61% en dos cursos, situant Catalunya a la cua 
de l’Estat espanyol5; (k) no publicar a l’inici del curs escolar les estadísti-
ques oficials d’ensenyament (falten els cursos 13/14 i 14/15); (l) Obviar les 
consideracions del Síndic de Greuges; (ll) no desenvolupar el mandat de la 
LEC en matèria d’escola inclusiva, en especial els articles 81 i 205.10; (m) 
menystenir i ignorar el darrer Pla director: Aprendre junts per viure junts, 
mantenint vigent un decret fet fa disset anys, clarament preinclusiu, i un llarg 
etcètera de mesures que s’han pres i moltes que s’han deixat de prendre a 
casa nostra en aquests anys, que han tocat seriosament la línia de flotació de 
tot el sistema d’atenció a la diversitat. 

Re-acció social

Davant de les múltiples evidències de retrocés a Catalunya del model 
d’escola inclusiva, el 25 de juny de 2012, un grup de famílies de l’AMPA 
Aspasim, Escola Ordinària, va convocar una reunió d’urgència a la qual van 
assistir representants de la FAPAC, DINCAT, ECOM, Col·lectiu Papas de 
Álex, i la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, en-
tre altres entitats, i prop de cent famílies. En la trobada es va evidenciar el 
malestar de les famílies que creuen en un model d’escola inclusiva i el fre 
que s’està posant a les escoles d’educació especial perquè segueixin oferint 
recursos i serveis de suport a l’escolarització dels alumnes amb necessitats 
educatives especials.
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Aquest fou l’embrió del manifest amb gairebé nou mil signatures recollides 
en una setmana i escaig, amb les següents propostes lliurades al Departament 
d’Ensenyament per part de les entitats signants del “Manifest per la defensa 
de l’escola inclusiva, un model d’escola per a tothom”, el 5 de juliol de 2012, 
per garantir el model d’escola inclusiva a Catalunya:

Proposta 1: Que el Departament d’Ensenyament presenti públicament una 
definició clara de les línies d’actuació del seu model educatiu. 

Proposta 2: Que el Departament d’Ensenyament faci costat a la tasca dels 
Centres d’Educació Especial (CEE) com a proveïdors de serveis de suport 
a l’escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE). 
Per tant, se sol·licita una pròrroga de la Resolució EDU/4168/2010, de 22 
de desembre o, en tot cas, una opció alternativa, tal com s’estableix a l’art. 
205 de la LEC, tenint present les aportacions dels CEE i els agents educa-
tius de la comunitat a través de la constitució de grups de treball de bones 
pràctiques.

Proposta 3: Que el Departament d’Ensenyament defensi el model d’escola 
inclusiva. Tenint present la situació en què actualment ens trobem, demanem 
el manteniment de tots els recursos i serveis per a l’atenció a la diversitat 
que, fins ara, s’estaven aplicant per a garantir una educació de qualitat als 
alumnes amb NEE.

Proposta 4: Per aquest motiu, sol·licitem que el Departament d’Ensenyament 
faciliti dades sobre l’escolarització d’alumnes amb NEE en escoles or-
dinàries:

• Evolució de l’escolarització d’aquests alumnes i previsió per al curs 
2013/14.

• Perfil dels alumnes amb NEE.
• Tipus de suport que reben els alumnes amb NEE: (USEE, vetllador, etc.) 

i dades concretes al respecte.
• Intensitat dels suports que reben els alumnes amb NEE: ràtio, hores de 

dedicació, etc.
• Distribució territorial d’alumnes amb NEE.
• Ràtio d’atenció dels EAP a nivell territorial.
• Coordinació entre CDIAP i EAP per tal que als infants amb NEE puguin 

incorporar-se a P-3 a l’escola ordinària.

Proposta 5: Que a la pàgina web del Departament d’Ensenyament es faci 
visible i fàcilment accessible el model d’escola inclusiva com a un dels seus 
eixos d’actuació principals.

Proposta 6: Que el Departament d’Ensenyament revisi les instruccions del 
curs 2012/13, mantenir tots aquells punts que fan referència a l’escola inclu-
siva fent visible el Pla d’acció: Aprendre junts, per viure junts.
Proposta 7: Que el Departament d’Ensenyament vetlli pel manteniment de 
les places dels PQPI.

Proposta 8: Que el Departament d’Ensenyament constitueixi de nou el grup 
d’experts de seguiment de l’escola inclusiva a Catalunya format per diferents 
agents: universitat, sector de la discapacitat, EAP, inspecció, famílies, etc.

A la gairebé nul·la resposta a les legítimes demandes del manifest, malgrat 
les reunions posteriors mantingudes per la Direcció General d’Educació In-
fantil i Primària i la Subdirecció General d’ordenació i atenció a la diversitat 
amb representants del sector i les famílies, la pressió va anar augmentant 
al llarg del darrer any i mig: (a) diferents notes de premsa de la Plataforma 
Ciutadana per una escola inclusiva; (b) recomanacions del Síndic de Greu-
ges demanant més garanties per al desenvolupament del principi d’educació 
inclusiva; (c) diferents denúncies de col·lectius de famílies i entitats en Tele-
visió i premsa –TV3, TVE, BTV, La Vanguardia, Ara, El País, El Mundo, El 
Punt-Avui, El Periódico, etc.–, alertant de la reculada de l’escola inclusiva a 
Catalunya; (d) nota de l’Associació Catalana de Psicopedagogia i Orientació 
(ACPO) denunciant la clara involució a un model mèdic i psicopatològic, 
en detriment de l’educatiu; (e) trobades de famílies amb les autoritats edu-
catives promogudes pel Col·lectiu Papas de Álex a les Cotxeres de Sants 
denunciant situacions educatives vergonyants; (f) moció d’ICV-EUiA sobre 
l’escola inclusiva aprovada al Parlament; (g) Jornada l’Escola Inclusiva a 
Catalunya: “El repte d’aprendre”, organitzada per la Fundació ASPASIM, 
amb gairebé cinc-cents assistents i amplis debats entorn de l’escola inclusiva 
a partir de la conferència magistral del canadenc Gordon Porter –màxima 
autoritat mundial en la matèria– amb presència de tots els actors que la fan 
possible6; (h) moció del PPC sobre l’escola inclusiva que comptà només amb 
el suport d’ICV-EUiA, PSC i Grup Mixt.

El 22 d’abril de 2014, la consellera d’Ensenyament presentà al Parlament 
l’informe relatiu al compliment de la moció d’ICV-EUiA, on, per bé que 
algunes de les dades i argumentacions tenien poca consistència i evidencia-
ven contradiccions importants, s’expressà la voluntat de presentar un pla 
estratègic d’atenció a la diversitat en el marc d’una escola inclusiva a l’inici 
del curs 2014-2015. 

El 15 de juliol de 2014 es produí el cessament de les titulars de la Direcció 
General d’Educació Infantil i Primària i la Subdirecció General d’ordenació 
i atenció a la diversitat, Sres. Alba Espot i Cristina Pellisé.
El pla estratègic no només no es presentà a l’inici de curs sinó que en la pre-
sentació del curs 2014-2015, la consellera no va pronunciar una sola paraula 
referida a l’escola inclusiva. 
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Una mirada endavant: per què seguir lluitant?

Malgrat els discursos acientífics i discriminatoris que sobre la suposada 
influència negativa de l’alumnat amb NEE sobre l’alumnat que no les té, 
l’informe ISEI-IVEI (2002) destacà, entre d’altres resultats positius, que (a) 
no hi ha cap desavantatge en els alumnes sense discapacitat en relació amb 
els seus coetanis d’escoles que no integren alumnat amb discapacitat, (b) tant 
en els alumnes sense discapacitat com en els alumnes integrats s’observa 
una mateixa tendència cap a l’augment significatiu en el desenvolupament 
social, l’augment de la interacció cooperativa i el descens significatiu de 
l’activitat en solitari i (c) l’evolució dels alumnes integrats segueix les ma-
teixes pautes que les dels seus companys.

En relació amb la mateixa qüestió, un informe recent de l’OMS de juny de 
2011 recull, també, el sentir majoritari que la inclusió d’alumnat amb disca-
pacitat no té cap efecte negatiu en el rendiment escolar de l’alumnat sense 
discapacitat.

Cassandra (2004) realitza un estudi comparatiu en sis corporacions escolars 
d’Indiana, amb la participació de vint-i-tres escoles –inclusives i tradicionals– 
i una mostra de quatre-cents vint-i-nou alumnes amb discapacitat, sobre els 
efectes de les escoles inclusives en el conjunt de l’alumnat amb i sense dis-
capacitat. Els resultats revelen que els alumnes sense discapacitat educats en 
escoles inclusives progressen significativament més en matemàtiques i lectu-
ra. Pel que fa als alumnes amb discapacitat, l’anàlisi comparatiu no aprecia 
diferències significatives en el nivell de resultats de matemàtiques i lectura. 
Tanmateix, la revisió de les mitjanes i els percentatges dels diferents grups ens 
indiquen un major nivell d’aprenentatge en els entorns inclusius, la qual cosa 
reforça la tesi central que tants autors defensen: si no hi ha diferències signifi-
catives en el rendiment acadèmic i en el desenvolupament psicosocial, és obvi 
que educar l’alumne amb discapacitat en els entorns menys restrictius no és 
només una opció raonable sinó que hauria de ser prioritària. 

És important seguir lluitant contra l’estigma i el canvi d’actituds, i l’escola 
inclusiva és el primer pas per avançar en una societat més digna i justa.

Els costos socials de l’exclusió són massa elevats en termes de discrimina-
ció i fins i tot en índex més elevats de pobresa. L’eliminació de les barreres 
en l’àmbit físic i sobretot en el de les actituds i la correcta informació és 
fonamental i porta nombrosos beneficis per a les persones, com l’increment 
de l’autoestima, el benestar i l’autonomia. Aquest fet alhora porta implícit 
beneficis per al conjunt de la societat, inclosa una major cohesió social.
L’escola inclusiva no és ni una quimera ni un impossible, és un dret, és una 
inversió a llarg termini per a gaudir d’una societat on també tothom hi tingui 
el seu lloc, el seu espai vital i la màxima consideració i reconeixement com 
a ésser humà.

Sense aquest primer contacte amb la diversitat a l’escola, és molt difícil 
transformar el pitjor aliat amb què tan sovint ens anem trobant: les actituds, 
aquesta crosta emocional que ens insensibilitza i ens aïlla de l’altre. 

No ens podríem perdonar perdre una generació sencera. De fet, com s’ha vist 
al llarg de l’article, ho tenim gairebé tot de cara per ser optimistes i redreçar 
un rumb que no hauria d’haver virat mai.

Efren Carbonell i Paret
 Llicenciat en Ciències de l’Educació 

Director de la Fundació ASPASIM
aspasim@cim.es
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1 Destaco el Decret 117/84 –encara vigent– d’ordenació de l’educació especial per la seva 
integració en el sistema escolar ordinari. Aquí sí que trobem una definició de l’educació 
especial: “El conjunt de recursos personals, tècnics i materials posats al servei del sistema 
escolar ordinari perquè aquest respongui al dret a l’educació dels alumnes amb necessitats 
educatives especials” i segons la qual els centres d’educació especial formen part d’aquest 
conjunt de recursos (Jarque, 2014).

2  Dades extretes de les Jornades organitzades per la Plataforma Ciutadana per una Escola 
inclusiva, juntament amb la FAPAC i l’Associació Catalana de Professionals dels Equips 
d’Assessorament Psicopedagògic (ACPEAP) el 5/10/2010 i el 16/11/2012.

3 Sobta constatar que l’any 2002 el president George W. Bush va treure un mantra gairebé 
idèntic per combatre el fracàs escolar: No Child Left Behind.

4  En les notes de premsa del Departament d’Ensenyament de 13 d’agost de 2012 i 18 d’oc- En les notes de premsa del Departament d’Ensenyament de 13 d’agost de 2012 i 18 d’oc-
tubre de 2013, el percentatge d’alumnes amb NEE escolaritzats en centres ordinaris s’in-
crementa de cop un 11%, 7.000 alumnes més, amb la categoria d’altres…

5 La FAPAC ho denuncia a El País, Punt Diari i La Vanguardia el 18 de juny de 2014. 
6 El document de síntesi es troba a la pàgina web: www.aspasim.es

Simbolismes i aliances per a una  
revolta dels cossos Antonio Centeno 

Per canviar de manera substancial les polítiques vinculades a la diversitat funcional cal 
fer visible aquesta realitat, problematitzar-la, desnaturalitzar-la i polititzar-la. Esdevé 
imprescindible trencar el cercle viciós dependència-infantilització: si són “naturalment” 
dependents són com infants, i a la inversa, si els veiem com infants és natural que si-
guin dependents. L’article recull tres experiències que apunten cap al canvi de paradig-
ma: Yes, we fuck!, un documental sobre sexualitat i diversitat funcional, Assex, un grup 
d’autogestió d’assistència sexual, i Nexos, un curt de post-porno queer-crip.
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Simbolismos y alianzas para una 
revuelta de los cuerpos

Para cambiar de manera sustancial las políticas 
vinculadas a la diversidad funcional es nece-
sario visibilizar esa realidad, problematizarla, 
desnaturalizarla y politizarla. Resulta impres-
cindible romper el círculo vicioso dependencia-
infantilización: si son “naturalmente” depen-
dientes son como niñxs,  y viceversa, si les vemos 
como niñxs es natural que sean dependientes. El 
artículo recoge tres experiencias que apuntan 
hacia el cambio de paradigma: Yes, we fuck!, un 
documental sobre sexualidad y diversidad fun-
cional, Assex, un grupo de autogestión de asis-
tencia sexual, y Nexos, un corto de post-porno 
queer-crip.

Palabras clave: Diversidad funcional, asistencia 
sexual, post-porno tullido, queer-crip, alianzas

Symbolism and Alliances for a 
Revolt of Bodies 

In order to substantially change policies linked 
to functional diversity it is necessary to make 
functional diversity visible, problematize it, de-
nature it and politicize it. It is essential to break 
the vicious cycle of dependency/infantilization: if 
these people are ‘naturally’ dependent they are 
like children, and vice versa: if they are seen 
as children it is natural that they should be de-
pendent. The article looks at three experiences 
that point to the required paradigm shift: Yes, 
We Fuck!, a documentary about sexuality and 
functional diversity; Assex, a sexual assistance 
self-management group, and Nexos, a queer crip 
post-porn short film. 

Keywords: Functional diversity, Sexual care, 
Post-porn cripple, Queer crip, Alliances
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y El poder simbòlic de la sexualitat

Fa gairebé trenta anys que tinc diversitat funcional. El meu canvi corporal 
fou degut al que tècnicament s’anomena un “accident esportiu”. Un d’aquells 
girs inesperats de la vida que s’esdevingué, amb prou feines, en segon. De 
cop i volta, només podia moure el cap. Dolor, desconcert, por. Fins aquí 
una imatge típica, res que no tingués sòlidament instal·lat en l’imaginari 
col·lectiu per pel·lícules com Mar adentro o One milion dolar baby, per 
exemple. 

Avui vull compartir aquí altres imatges, igual de reals, però a anys llum de 
formar part d’aquest mateix imaginari col·lectiu. I és que també, des dels 
primers dies a la UCI i al llarg dels tretze mesos d’hospitalització, sempre 
hi hagué pensaments sexuals. Al quiròfan, a les sessions de fisioteràpia, en 
la higiene matinal, en les evacuacions vespertines, a la cadira de rodes, al 
llit articulat, en dejú, menjant la menjussa del menú d’hospital... sempre. La 
sexualitat va continuar, com acostumava a fer-ho, impregnant tot el que és 
quotidià, interpel·lant-me sobre el meu cos i els seus vincle amb altres cos-
sos, filant les hores de nits inacabables, travessant-me sense pietat. 

Serveixi aquesta introducció per deixar clar que la sexualitat no hauria de ser 
“la cirereta d’un procés de rehabilitació”, quelcom que sempre resta esperant 
que es resolguin els temes “realment importants” o prioritaris: recuperar la 
funcionalitat del cos, tornar a estudiar/treballar, trobar un habitatge accessi-
ble, etc. La sexualitat és el motor més potent de creixement personal, de des-
envolupament de la pròpia personalitat i de les relacions socials. Com a tal, 
hauria de ser central i no secundària en la valoració i avaluació dels suports 
socials per a les persones amb diversitat funcional. 

Segons el meu parer, aquesta permanent mala ubicació de la sexualitat al 
final de la cua no és casual, ni un descuit ni un error de planificació. Obeeix 
a una certa mirada sobre la diferència, una mirada que la patologitza per na-
turalitzar la seva minusvaloració. L’asexuació de les persones amb diversitat 
funcional constitueix un dels pilars del sistema capacitista que les oprimeix 
des de temps immemorials. Eliminant o reduint a allò anecdòtic la sexualitat, 
el desig i el plaer, esdevé més fàcil acotar els horitzons vitals de les perso-
nes amb diversitat funcional a la mera supervivència, infantilitzar-les (amb 
la connotació “d’individus dependents” que això comporta), allunyar-les de 
qualsevol idea sobre el dret a la plena ciutadania i, en definitiva, autoconvèn-
cer-les que estan malament, que no haurien de ser com són, que s’han de re-
tirar dels carrils centrals de tots els processos socials, culturals i econòmics. 

Des d’aquest convenciment del poder simbòlic de la sexualitat per orientar 
la mirada, els valors i, per tant, les polítiques vinculades a la diversitat fun-
cional, al llarg de l’article explicaré la meva experiència en tres projectes que 
tenen potencial per contribuir a transformar l’imaginari col·lectiu en la bona 

direcció: el documental Yes, we fuck!, el curt Nexos i el grup d’autogestió 
d’assistència sexual Assex.

Malgrat el marc científic que suposa aquesta revista, no esperin trobar co-
neixement acadèmic en les línies que segueixen. Ni la meva formació (ma-
temàtic) ni la meva professió (professor de matemàtiques) em permeten des-
envolupar un plantejament d’acord amb els paràmetres de forma i contingut 
establerts per l’acadèmia. Els convido a contaminar-se d’aquesta forma de 
coneixement, que prové de l’experiència vital pròpia. 

Segons la meva opinió, tots dos sabers, l’acadèmic i el vivencial, s’han 
d’hibridar quan aborden qüestions socials que no són merament “tècniques” 
sinó que deriven de dinàmiques d’opressió sobre la diferència. Això s’entén 
bé quan parlem, per exemple, del gènere. No tindria gaire sentit un discurs 
elaborat exclusivament per homes, l’esquerda amb la realitat seria inevita-
ble. Hauria de resultar igualment clar en l’àmbit de la diversitat funcional. 
Per descomptat, l’abast del que aquí s’exposarà és limitat, respon a una ex-
periència, no aspira a l’exhaustivitat ni, molt menys, a establir veritats inata-
cables des de les quals deduir altres assumptes. La intenció és construir un fil 
d’experiència d’entre els innumerables que han de contribuir a induir la troca 
d’una realitat complexa i canviant. 

Allò urgent i allò important

Com deia al principi, la sexualitat sempre estigué present (i s’hi quedà) en 
tot allò quotidià des que vaig adquirir la tetraplegia. Això no obstant, no va 
ser fins a final del 2012 que es va convertir en un tema del qual m’ocupés 
públicament com a part del meu activisme social. Caldria preguntar-se per 
què. Reflexionant-hi, hi trobo principalment dues causes; una té a veure amb 
el poder biomèdic, l’altra amb les dinàmiques de l’activisme dins del Movi-
ment de Vida Independent. 

D’una banda, els metges m’havien augurat un funcionament genital descon-
nectat del desig i allunyat de tota possibilitat de sentir o donar plaer. Aquesta 
sentència, en el marc d’una heteronorma social profundament falocèntrica 
i coitocèntrica i en el cap d’un adolescent de barri dels vuitanta, equivalia 
a un desterrament de la sexualitat, del meu cos, de mi mateix. Era millor 
allunyar-se d’una cosa que conduïa al fracàs inevitable, al patiment segur. 
Jo no podia accedir per mi mateix al meu cos per explorar, per conèixer, per 
tenir alguna possibilitat de qüestionar el diagnòstic. I, d’entre l’ingent exèrcit 
de professionals que colonitzava cada parcel·la del meu cos i de les meves 
activitats, ningú no em va ajudar mai a explorar les possibilitats sexuals del 
meu nou cos. Quin bé faria a tanta gent una concepció de la salut més huma-
na i menys pacífica. 
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Per descomptat, alguna vegada algú esmentava que “hi havia altres maneres 
de fer l’amor”, sense més concreció, i jo imaginava que es referien a la trista 
resignació de limitar el desig i el plaer a les abraçades, als petons, a aquelles 
“coses menors de gent molt gran o malalta”. No tenia cap referència, cap 
imatge que em permetés projectar-me a la infinita riquesa d’oportunitats que 
s’obren, per a qualsevol cos, en el moment de sexualitzar totes i cada una de 
les seves parts, d’erotitzar els objectes quotidians (cadira de rodes, inclosa), 
de descoitocentrar i desfal·locentrar les pràctiques, d’incorporar les jogui-
nes imaginades i per imaginar, o d’endinsar-se en el magnètic univers del 
BDSM, per exemple. 

De la maula mèdico-rehabilitadora me’n van lliurar, anys més tard, les putes. 
Elles van fer saltar a bocins el diagnòstic mèdic, sabien llegir el meu cos en 
segons millor del que cap bata blanca havia aconseguit en uns quants anys. A 
partir d’aquí, el procés d’anar fent les paus amb la meva materialitat corporal 
va ser lent però irreversible, i en aquest camí, l’heteronorma patriarcal, coi-
tocèntrica i falocèntrica, es va anar esquerdant cada vegada que es presenta-
va l’ocasió, i jo m’autoconcedia permís, per viure experiències sense intentar 
encaixar en cap motlle. Les portes del paradís estaven obertes, si bé el camí 
que hi menava era desconegut i no podia comptar amb cap mapa, com a molt 
una brúixola rudimentària. 

Això no obstant, passar d’allò personal a allò polític en l’àmbit de la sexua-
litat va requerir encara més temps, com deia abans, ateses les dinàmiques 
pròpies de l’activisme en el Moviment de Vida Independent, del qual formo 
part des de final del 2004. En realitat, no és una cosa exclusiva d’aquest mo-
viment social, passa en altres àmbits i passa fins i tot en la vida quotidiana 
de gairebé tothom; el que és urgent no deixa temps per al que és important. 

Parlar “d’allò que urgeix” en el Moviment de Vida Independent és referir-
se a persones que estan tancades en institucions perquè no tenen ajudes 
per aixecar-se del llit a la seva pròpia casa, o que sobreviuen recloses en el 
domicili familiar sota l’amorosa cura de les seves mares octogenàries, per 
exemple. Poca broma. És comprensible que la major part del temps i les 
energies es dediquin a aconseguir els recursos materials (assistència perso-
nal, assistència tecnològica, disseny per a tots i totes, educació inclusiva…) 
per rescatar aquestes vides robades, per no arribar al darrer alè sense haver 
aconseguit viure, si més no uns anys, en llibertat i amb dignitat (en divertad, 
que diria Javier Romañach, 2009).

En termes d’aquesta lluita política pels suports materials per a la vida in-
dependent de les persones amb diversitat funcional, des del Fòrum de Vida 
Independent (el meu espai de militància) es podria considerar un èxit haver 
contribuït decisivament a aconseguir que la Llei d’autonomia personal de 
2006 inclogués l’assistència personal com a “dret subjectiu”. Les cometes 
tenen a veure amb el fet que aquesta llei va ser sempre el que el seu nom 
popular indicava, la Llei de dependència. El PSOE la va construir amb prin-

cipis ideològics arcaics, amb insuperables trampes burocràtico-administra-
tives i amb mesquinesa pel que fa als recursos. El PP la va demolir sense 
pietat i sense cap alternativa, més enllà de convertir l’autonomia personal en 
una mercaderia i visualitzar les persones amb diversitat funcional com una 
pesada càrrega per a un estat massa ocupat a estroncar la sagnia d’un deute 
que mai no es va generar per atendre la ciutadania, sinó per la insuficiència 
d’ingressos per via impositiva, pel frau fiscal generalitzat i per la corrupció 
desbocada. El que va ser un èxit va acabar amb les víctimes agonitzant, de 
genolls i amb els seus botxins assenyalant-los com a culpables del seu propi 
miserable destí. 

Aleshores, si els recursos materials són allò urgent, què és allò important? La 
mà invisible, el que mou voluntats polítiques. És a dir, el poder simbòlic; les 
lleis no escrites que ens diuen on mirar, com valorar el que observem i com 
actuar en conseqüència. En l’àmbit de la diversitat funcional, aquest “sentit 
comú” dictat pel capacitisme ens ha ensenyat a mirar les diferències funcio-
nals de l’individu, aïllat de la comunitat, com a deficiències que naturalitzen 
la seva disciutadania, a valorar aquesta realitat com una tragèdia personal 
despolititzada que llasta “la resta de la societat” en la seva diligent senda 
cap a un benestar basat en la “productivitat” i, en conseqüència, a ajudar-los, 
ja sigui des de la caritat o des de la solidaritat (segons el color de la camisa 
política), sempre que aquesta generositat sigui agraïda amb el cap cot i no 
dificulti els engranatges de la gran màquina que avança inexorablement cap 
a una certa idea de “progrés” àmpliament compartida des del “sentit comú”. 

No es tracta d’escollir entre el que és urgent i el que és important, entre el 
que és material i el que és simbòlic. Això no seria possible ni estratègica-
ment desitjable. Es tracta de ser conscients de totes dues dimensions, de 
connectar-les en la construcció del discurs i en les pràctiques. Un avenç en 
allò material que suposi un retrocés en allò simbòlic és com posar un pegat 
en un banc. Una victòria en allò simbòlic que tingui un cost en allò material 
afebleix la cohesió dels oprimits i les oprimides i, per tant, el seu potencial 
d’acció política. Però també a la inversa, en positiu; per regla general, les mi-
llores en allò simbòlic facilitaran aconseguir suports materials i, recíproca-
ment, les conquestes materials fomentaran la transformació en allò simbòlic. 
Hi ha pocs escenaris polítics, econòmics i socials tan caòtics, complexos i 
interessants com aquest de la diversitat funcional. 

Un símptoma de la desconnexió entre els eixos d’allò material i allò simbòlic 
és el tristíssim fet que a l’Espanya “democràtica” de la Constitució del 78 
mai no s’ha acomplert cap gran llei sobre diversitat funcional; la mateixa 
Constitució, la Lismi, la Liondau i la Llei d’autonomia personal veieren, una 
rere l’altra, com les bones intencions de l’elevada poesia dels seus textos 
acabava en paper mullat per envernissar el camí empedrat cap a un infern 
social que continua empassant les vides de les persones amb diversitat fun-
cional des de sempre, no se sap fins quan, amb total impunitat i no poca 
indolència per part dels poders públics. 
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Els textos legals solen respondre més a l’entorn social europeu, més avançat, 
a l’acadèmia i, fins i tot, a les demandes des del món associatiu i l’activista. 
Tanmateix, el desenvolupament reglamentari, pressupostari i la seva aplica-
ció administrativa es veuen més influenciats pels lobbies econòmics, els cor-
porativismes professionals, la burocràcia formalista i, sobretot, per l’escassa 
pressió social dels qui són presa d’aquest poder simbòlic que situa els horit-
zons vitals de les persones amb diversitat funcional com quelcom aliè, poc 
més enllà de la supervivència, a anys llum de la plena participació social que 
es reserva per als “normals”. 

Si intentem imaginar com n’hauria estat, d’impossible, aplicar la llei del 
matrimoni homosexual a l’Espanya dels setanta o la llei antitabac en la dels 
vuitanta, es fa més clara la necessitat de tenir no tant com una majoria so-
cial que se senti interpel·lada i sigui favorable al canvi, però sí almenys 
una àmplia base (20%-40%?) en aquesta predisposició. Imagino, és un pres-
sentiment, que les grans lleis sobre diversitat funcional mai no han trobat 
aquesta massa crítica de població que hagi desaprès i après prou per mirar les 
diferències funcionals com a part de la diversitat humana, per entendre que 
les capacitats no corresponen a individus aïllats sinó a ciutadans i ciutadanes 
que formen part d’una comunitat i que, per tant, no som davant d’una tragè-
dia personal d’un grup de dissortats i dissortades sinó davant d’una qüestió 
política d’organització social que ens afecta a tots i totes. En qualsevol cas, 
les capacitats han de ser l’efecte de l’exercici d’una ciutadania plena i no un 
requisit previ per aquest exercici. 

Yes, we fuck! Més que un documental

Aquesta distància sideral entre el que es legisla i el que ronda pels caps de 
la majoria de persones sobre la realitat de la diversitat funcional va sortir 
a col·lació l’estiu del 2012 un una conversa amb Raúl de la Morena, do-
cumentalista autor –entre d’altres obres– del documental Editar una vida 
(2005). Aquest documental compara la vida en una institució amb la vida 
independent. Demolidor. Però igual de demolidor el 2012 que el 2005. Es 
podria tornar a estrenar i seguiria igual de vigent, malgrat l’important avenç 
legislatiu del 2006 (Llei d’autonomia personal i Convenció sobre els drets de 
les persones amb discapacitat). 

Això ens va fer pensar que una bona part del bloqueig rau en allò que no 
s’ha escrit, en un imaginari col·lectiu que continua ancorat en el passat, que 
encara valora la reclusió en institucions com a part de la solució en lloc de 
com a part del problema, que encara infantilitza les persones amb diversitat 
funcional des de la idea que la biologia les fa “naturalment dependents”. 
En un escenari com aquest només es pot assolir la dignitat morint (Ramón 
Sampedro), curant-se (Chistopher Reeve) o sent un heroi (Stephen Haw-
king). Necessitem construir un relat social de la diversitat funcional molt 

més dens, que ompli els infinits espais buits entre aquesta tríade de realitats 
minoritàries i extremes. 

Per tot plegat, sembla clara la necessitat de trencar el binomi dependència-
infantilització, termes que es retroalimenten tot generant un cercle viciós que 
fins ara s’ha mostrat resistent a qualsevol avenç ideològic i legislatiu. D’aquí 
neix la idea de fer un documental sobre sexualitat i diversitat funcional: Yes, 
we fuck! El títol, paròdia de la famosa campanya electoral que va donar la pre-
sidència dels EUA a Obama, és una declaració d’intencions; no es tracta tant 
d’escriure didàcticament una certa parcel·la de la realitat com sí de fer saltar 
pels aires aquest imaginari col·lectiu que visualitza les persones amb diversi-
tat funcional com a éssers asexuals. L’estratègia per aconseguir-ho passa per 
mostrar històries reals amb imatges explicites que revelen les persones amb 
diversitat funcional com a éssers sexuals i sexuats, com a cossos que desitgen 
i que són desitjats, que trenquin la idea de normalitat i ens interpel·lin sobre 
com entenem el desig, el plaer i la bellesa. Tot això en un marc de quotidianitat 
que ajudi a connectar la manera de viure, la llibertat personal i la sexualitat. Un 
té la intuïció que es carda com es viu i es viu com es carda. 

Uns mesos després d’aquesta trobada clau amb Raúl de la Morena, vaig 
participar en una conversa d’ètica aplicada sobre sexualitat i diversitat fun-
cional1. Es tractava de seguir, amb professionals del treball social, psicolo-
gia, educació social, medicina, infermeria, docents, mestres, investigadors i 
estudiants, el procés d’anàlisi i deliberació sobre l’esborrany del document 
“Diversitat funcional, afectivitat i sexualitat: Algunes qüestions ètiques que 
plantegen les relacions afectives i sexuals de les persones amb diversitat 
funcional amb necessitats de suport extens o generalitzat que viuen en resi-
dències”, elaborat pel Grup de reflexió ètica aplicada del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona. 

Va ser un debat intens i ric, que em va fer plantejar algunes qüestions: 

a) L’esborrany apuntava cap a un document valent, molt innovador i amb 
capacitat d’estimular el debat públic sobre la sexualitat en les residències. 

b) Cal ampliar, aprofundir i sistematitzar la fins ara escassa participació 
directa en el debat de les persones amb diversitat funcional. Res sobre 
nosaltres sense nosaltres. 

c) Malgrat les bones intencions, pervivia un cert paternalisme (paper de 
la família), algun tic institucional (paper dels professionals) i una subtil 
naturalització de la asexualitat (no s’identificava com a problema el més 
greu: la manca de demanda de vida sexual, només semblava problemàti-
ca la gestió de la demanda). 

d) El text traspuava un constant “voler i no poder”. Malgrat proclamar que 
la residència ha de ser “com la llar de l’usuari” el cert és que la institució 
col·lectivitza la intimitat i la quotidianitat, i això genera una tensió que, 
si bé es pot millorar, és irresoluble. Em va fer pensar en la primera escena 
de Bailo por dentro.

Les capacitats 
han de ser l’efecte 
de l’exercici d’una 

ciutadania plena 
i no un requisit 

previ per  
aquest exercici

Una bona part 
del bloqueig rau 

en allò que no 
s’ha escrit, en un 

imaginari col·lectiu 
que continua  
ancorat en el 

passat
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e) En la mateixa línia del punt anterior, la figura de la incapacitació jurí-
dica xoca amb les bones intencions i fa palesa la necessitat de transitar 
d’aquest sistema de substitució de la voluntat cap a un altre sistema de 
suport a la presa de decisions. 

f) Més enllà del “què podem fer per la sexualitat de les persones amb diver-
sitat funcional” cal enfocar també la qüestió en la direcció contrària: què 
pot aportar la realitat de la diversitat funcional a la sexualitat humana en 
general? 

I amb totes aquestes reflexions encara bullint al cap, va arribar el fenomen 
cinematogràfic Les sessions. Basada en textos autobiogràfics del poeta i pe-
riodista Mark O’Brien, narra la història de com un home amb tetraplegia ini-
cia als 38 anys la seva vida sexual amb el suport d’una “terapeuta/substituta 
sexual”. Com, malgrat que era una pràctica habitual a la Califòrnia dels cin-
quanta i seixanta, els seus pares no van voler ingressar-lo en una residència, 
Mark feina vida independent amb assistència personal a casa seva (sí, sí, fa 
quaranta anys ja es practicava aquesta alternativa a la institucionalització2!!). 

Això em va portar a completar les reflexions abans esmentades amb les se-
güents consideracions: 

a) No hi ha dreceres. L’única manera de tenir una vida sexual plena és tenint 
una autopercepció positiva i una vida social rica i complexa. Malgrat viure 
a casa seva, la barrera d’un imaginari col·lectiu que infantilitza i asexua les 
persones amb diversitat funcional havia estat interioritzada per Mark de tal 
manera que rebutjava el seu cos i no tenia gaires relacions personals. 

b) La medicalització de la vida en general i de la sexualitat en particular és 
un mal camí. Dret a la salut, sí, reduir la persona a la condició de pacient 
i convertir la seva vida en un tractament, no. Les causes de l’exclusió 
sexual de les persones amb diversitat funcional són socials. Cheryl, 
l’assistent/substituta sexual, es veu desbordada per una realitat que no és 
mèdica ni medicalitzable. 

c) Fer vida independent autogestionant assistència no garanteix una vida 
sexual plena, però dona oportunitats i possibilitats3. El procés de creixe-
ment personal i d’autoaprenentatge de Mark a l’hora de de relacionar-se 
amb els seus assistents i amb altres persones esdevé il·lustratiu. 

d) La figura de l’assistent sexual pot ser un suport fonamental per al benestar 
físic i emocional de les persones que no tenen accés al seu propi cos i no es 
poden masturbar per elles mateixes. S’ha de regular i garantir com a dret. 

e) En tot allò que va més enllà de les tasques de masturbar a qui no ho pot 
fer per si mateix i/o facilitar les relacions sexuals amb altres persones4, 
el debat sobre l’assistència sexual és obert. Segons el meu parer, s’hauria 
d’incorporar al debat general sobre la prostitució. 

f) Qui sigui favorable a la regulació de la prostitució pot trobar en l’àmbit 
de la diversitat funcional arguments i experiències dels seus beneficis 
extensibles al conjunt de la població. Qui estigui per l’abolició de la 
prostitució, pot incorporar la realitat de la diversitat funcional al procés 

de construir una sexualitat humana generalment prou rica i positivament 
apreciadora de la diferència com per eliminar la demanda de serveis 
sexuals més enllà de la repressió policial. 

La sexualitat, com a expressió intensa de la vida, posa de manifest el caràcter 
“ptolemaic” de figures més pensades per sobreviure que per a viure i que 
assumeixen el sacrifici de la llibertat en nom d’una certa idea de la protecció, 
com les residències i la incapacitació jurídica. El gir copernicà que necessi-
tem en l’imaginari col·lectiu de la realitat de la diversitat funcional ens por-
tarà a una societat més humana i més justa per al conjunt de la població. És 
un camí llarg, complex i apassionant, però de moment, si vostè –a diferència 
de qui escriu aquestes línies– encara no té diversitat funcional, agafi’s a una 
idea molt simple: yes, we fuck!

Tot aquest conjunt de reflexions suscitades per la conversa d’ètica aplica-
da i per Les sessions es va traduir en un article que vaig publicar a Social.
cat (Centeno, 2013). En menys de dos dies, el text ja tenia més visites que 
l’article fins aleshores més llegit, que portava gairebé dos anys penjat. Va 
ser la gota que va fer vessar el got, el que és urgent ja no pot contenir més 
el que és important, de manera que Raúl de la Morena i jo ens vam conjurar 
per posar en marxa el documental al voltant d’un primer guió i una pàgina 
de Facebook que després van anar canviant i creixent. De fet, la pàgina de 
Facebook fou censurada i clausurada, però gràcies a l’entusiasme de la gent 
que anava coneixent el projecte no fou difícil obrir una altra porta i recupe-
rar seguidors i seguidores. La censura també abraçà els canals de Youtube, 
Vimeo i Dailymotion, al compte de correu de Gmail i a Flickr. Un símptoma 
més de com n’està, de mal resolt, el tema del cos i de la sexualitat en general. 
En el moment d’escriure aquestes línies, tenim gravades i editades cinc de 
les sis històries que composaran el documental. Amb una mica de sort, mal-
grat l’inamovible pressupost zero, a final del 2014 o principi del 2015 el 
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projecte estarà enllestit per saltar a les pantalles. Més enllà del resultat final, 
el procés d’elaboració està sent molt ric des del punt de vista de l’activisme 
social. Al “we” del títol ens hem anat identificant i trobant diferents grups 
que compartim el fet de fer treball polític sobre i des del cos (feminismes, 
transfeminismes, queer, diversitat funcional, activisme gordx…). I el “fuck” 
s’ha anat fent complex des de la voluntat no d’encabir-se en la norma sinó 
de demolir-la i fer una aportació valuosa a la necessària transformació de la 
conceptualització i vivència de la sexualitat humana en general. 

Assex. L’autogestió de l’assistència sexual

Abans esmentava com la pel·lícula Les sessions va situar el tema de 
l’assistència sexual en el debat públic, amb un abast que fins aleshores no 
havia aconseguit mai. A mi m’hauria anat bé que passés trenta anys abans. 
Així hauria tingut alguna possibilitat d’alleugerir l’ansietat de les nits eternes 
a l’hospital. Sens dubte, hauria fet més fàcil una adolescència en la qual la 
meva mare era l’única persona que tenia cura del meu cos. Encara avui en 
dia, superats els quaranta, vivint de manera independent i amb assistència 
personal i gaudint d’una vida sexual rica i satisfactòria, m’anirà bé tot el que 
avancem pel que fa a comptar amb ajudes per poder gaudir, de tant en tant, 
de l’autoerotisme.

Això no obstant, l’assistència sexual per a persones amb diversitat funcio-
nal és quelcom que encara resta per definir, tant discursivament com en les 
pràctiques. Serà doblement important encertar l’enfocament que es faci 
d’aquesta figura; d’una banda, es tracta d’un suport fonamental per exercir 
el dret al propi cos i, d’altra banda, comporta una càrrega simbòlica molt 
potent sobre com pensem la sexualitat de les persones amb diversitat funcio-
nal. En les properes línies, proposaré alguns elements a tenir en compte en el 
que hauria de ser un procés col·lectiu que porti a un consens sòlid sobre què 
entenem per assistència sexual i com articular-lo a la pràctica. 

Hauríem d’assumir, per inevitable i per desitjable, un desenvolupament 
caòtic de discurs i pràctica. Tots dos elements estaran sempre en construc-
ció i permanentment inacabats, és l’única manera que conservin la capacitat 
d’adaptar-se a la complexitat sense límit de les relacions humanes i als marcs 
culturals i sociopolítics que les sustenten en cada lloc i cada moment. El que 
sí esdevé fonamental és que teoria i pràctica estiguin connectades en forma 
d’un cercle virtuós que les retroalimenti recíprocament. Prou d’expertesa 
que determina veritats des de la no experiència, prou d’experiències reacti-
ves que davant les urgències quotidianes menyspreen el filtre de la reflexió 
col·lectiva. Fem pensant i pensem fent. 

La proposta teòrica que plantejo és que l’assistència sexual per a persones 
amb diversitat funcional sigui l’espai d’intersecció de l’assistència personal 

(materialitza el dret a l’accés al propi cos) i del treball sexual (s’obté plaer 
sexual a canvi de diners). Si ho entenem d’aquesta manera, les funcions de 
l’assistent sexual serien ajudar la persona amb diversitat funcional abans, 
durant i/o després de les pràctiques sexuals amb altres persones en tot el 
que no pugui fer sense ajuda (higiene, postures, anticoncepció...), així com 
masturbar la persona amb diversitat funcional en el cas que no ho pugui 
fer per ella mateixa. Vegeu que en aquesta proposta l’assistent sexual no 
realitza pràctiques sexuals amb la persona amb diversitat funcional, tret de 
masturbar-la. 

Per què fins aquí? Perquè fins aquí arriba la materialització del dret a l’accés 
al propi cos, aquestes són les accions que la persona amb diversitat funcional 
podria fer per si mateixa en absència de diferències funcionals. Ningú fa un 
coit o sexe oral amb si mateix. Ni les persones amb diversitat funcional ni 
ningú té dret a l’accés a altres cossos. No existeix el dret a la fel·lació, ni al 
coit ni a cap pràctica sexual sobre altres cossos. Als altres cossos s’hi acce-
deix per acord, no per dret. 

Aleshores, com garantir que les persones amb diversitat funcional gaudeixin 
d’una sexualitat que inclogui l’accés a altres cossos? No es garanteix, com 
passa amb la resta de persones. Si entenem que als altres cossos s’hi acce-
deix per acord i no per dret, hem d’assumir que només podem aspirar a crear 
condicions favorables i a tenir les ajudes necessàries5 perquè aquests acords 
lliures, ja siguin per desig, per amor o per diners, es desenvolupin d’acord 
amb el marc cultural i social on han de tenir lloc. No hi ha dreceres, per tenir 
una vida sexual rica i plena cal tenir una vida rica i plena. I a la inversa. 

Les condicions favorables esmentades són ben conegudes: un disseny per a 
tots dels entorns urbans, especialment del transport i l’habitatge, que permeti 
la lliure circulació i participació de les persones amb diversitat funcional, 
una escola inclusiva6 (Centeno, 2012) que socialitzi les diferències com a 
valor des del primer moment, assistència personal i tecnològica7 (Centeno) 
per desenvolupar les tasques quotidianes amb llibertat, suficients ingressos 
econòmics derivats d’un mercat laboral inclusiu i d’una renda bàsica de 
ciutadania, etc. Tots aquests elements, considerats en conjunt, són un mur 
infranquejable en el fugaç temps d’una vida humana. Per tant, ha de ser un 
horitzó no individual sinó col·lectiu, que lluny de paralitzar-nos (poden riu-
re) serveixi per mobilitzar i avançar, exigint ritmes de canvi d’escala humana 
i no geològics o històrics. 

Hauríem de deixar de banda discursos com “la realitat és que hi ha persones 
amb diversitat funcional que no cardaran mai, perquè la gent té prejudicis, 
perquè no poden lligar als bars, i no podem esperar a canviar-ho tot”. La 
realitat es transforma. I, efectivament, no podem esperar, però tampoc pren-
dre dreceres que validin i reforcin els estereotips sobre les persones amb 
diversitat funcional. Intentem no tirar pedres sobre la nostra pròpia teulada. 

L’assistència 
sexual per a  
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També hauríem d’anar amb cura de no acceptar i perpetuar l’estigma sobre 
les persones que realitzen treball sexual. Moltes de les propostes sobre la 
figura de l’assistent sexual impliquen l’accés de les persones amb diversitat 
a altres cossos per obtenir plaer a canvi de diners, però sense acceptar que 
això és treball sexual. Els motius per no acceptar aquesta evidència són que 
aquests acords es consideren quelcom terapèutic i/o voluntarisme solidari. 
Tot això reforça els estigmes sobre les persones amb diversitat funcional 
(vides convertides en tractaments mèdics, cossos no desitjables) i sobre les 
persones que realitzen treball sexual (no se les ha de reconèixer socialment, 
s’han d’avergonyir i s’han d’amagar). Sembla obvi que aquestes pràctiques 
constitueixen treball sexual, cal deixar de banda el tacticisme de la victimit-
zació estratègica i lluitar conjuntament perquè siguin pràctiques inclusives, 
es reconeguin drets laborals i expertesa en el coneixement als qui les rea-
litzen. Sense guetos “per a gent especial”, sense estigmes. A diferència de 
l’assistència sexual, l’accés al treball sexual general no és un dret, sinó un 
acord entre persones lliures. 

Per descomptat, no s’ha de perdre de vista que la necessitat de suports de la 
persona amb diversitat funcional pot estar vinculada a la mobilitat (diver-
sitat física) o a la presa de decisions (diversitat intel·lectual o mental). En 
qüestions físiques, la mà de l’assistent supleix la mà de la persona assistida, 
en les intel·lectuals/mentals pot ser que també calgui, o n’hi pot haver prou 
d’ajudar a fer servir les pròpies. En qualsevol cas, es tracta de donar suports 
(a cadascú com sigui menester) per a la presa de decisions, no de substituir 
la voluntat de la persona. 

De vegades, aquesta complexitat s’empra per argumentar que cal una for-
mació “especial” per poder ser assistent sexual, que aquest coneixement està 
en mans de persones expertes que no fan treball sexual, i que aquesta exper-
tesa des de la no experiència confereix el poder de decidir qui pot treballar 
d’assistent sexual i qui no. El lema “res sobre nosaltres sense nosaltres” és 
ben conegut entre les persones amb diversitat funcional, i s’hauria de fer 
extensiu als qui fan assistència sexual. La formació ha de ser un dret de les 
persones treballadores i de qui rep el servei, no una obligació que restringeix 
la llibertat per decidir qui toca el teu cos. Ha d’estar a disposició de qui la 
vulgui, no s’ha d’imposar com un filtre que, a més d’ineficaç, limita el dret a 
accedir al propi cos. Això mateix, referit a la formació en assistència perso-
nal, ja ho hem après fa temps en el Moviment de Vida Independent. 

Tota proposta teòrica ha d’anar acompanyada de la seva articulació efec-
tiva concreta. La proposta teòrica que l’assistència sexual sigui l’espai 
d’intersecció de l’assistència personal i del treball sexual s’ha de dur a la 
pràctica creant petits grups autogestionats i horitzontals de persones amb 
diversitat funcional que necessitin assistència sexual, persones que realitzen 
treball sexual i persones que fan assistència personal. N’hi pot haver més, 
però aquestes tres potes han de ser-hi presents. La idea és que els diferents 
grups arribin a establir una comunicació estable entre si per contrastar i en-

riquir discursos i pràctiques, no amb ànim homogeneïtzador, sinó diversifi-
cador. L’assistència sexual és un dret, la sexualitat lliure i diversa8, un tresor 
(Peirano).

Amb tots aquests esdeveniments i la suggeridora tebior dels aires de març, la 
passada primavera vam intentar posar en marxa un petit grup per autogestio-
nar assistència sexual: Assex. Sense pressupost, sense local, sense jerarquies, 
sense vergonya. Unes deu persones, procedents de l’activisme queer, del tre-
ball sexual, de l’assistència personal i de la diversitat funcional. Vàrem fer 
diverses reunions presencials, a més de la profusa comunicació telemàtica, i 
es van arribar a acordar alguns serveis. Ha estat, o està sent, una experiència 
modesta quantitativament i amb moltes dificultats per mantenir-se estable, 
però qualitativament interessant, sobretot pel potencial que suposa combinar 
pràctiques i reflexió col·lectiva de cara al fet que totes dues dimensions arri-
bin a retroalimentar-se i s’enriqueixin recíprocament. 

Molt sintèticament, algunes reflexions que han anat sorgint i que caldrà con-
tinuar treballant: 

• Gairebé no hi ha dones amb diversitat funcional que hagin mostrat in-
terès a participar a Assex i/o rebre serveis d’assistència sexual. Potser 
es tracta d’una dificultat pròpia de la intersecció de les opressions de 
gènere i diversitat funcional. També podria ser a causa del fet que la 
definició d’assistència sexual s’ha treballat gairebé exclusivament des de 
l’experiència d’activistes homes i potser no respon bé a les necessitats/
inquietuds/preferències de les dones. Les dues possibles causes són greus 
de cara a continuar desenvolupant el model, caldrà afinar l’anàlisi i inten-
tar estratègies de desbloqueig. 

• Hi ha molta més demanda de treball sexual “clàssic” (coit, sexe oral, etc.) 
que d’assistència sexual. Això en si mateix no és un problema, sempre 
que tant professionals com clients tinguin clara la diferència i se sigui 
conscient en cada moment del que se sol·licita i del que s’ofereix. Si hi 
ha confusió és fàcil que molta gent digui “assistència sexual” quan vol 
dir “treball sexual”, bé per desconeixement o bé per un posicionament 
estratègic. En qualsevol cas, això reforçaria l’estigma dels qui fan treball 
sexual i dificultaria el desenvolupament de la nova figura.

• Masturbar algú o ajudar-lo a mantenir relacions sexuals amb una altra 
persona té una càrrega eròtica important. Les sensacions i les emocions 
poden ser intenses, això dificulta la gestió del vincle i la delimitació de 
les expectatives. Com que tots i totes estem fora del guió, i deserotit-
zar l’assistència sexual no sembla ni possible ni desitjable, caldrà seguir 
aprenent, posant en comú, compartint estratègies i pautes per facilitar els 
pactes i una bona harmonia entres assistents i assistits/des
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• És important comptar amb espais apropiats per a les reunions del grup 
i per als serveis d’assistència sexual, que permetin preservar la intimitat 
i la seguretat. Aquesta mancança ha dificultat força el desenvolupament 
del projecte. Moltes persones amb diversitat funcional es veuen força-
des a viure a casa dels seus pares o en institucions, per la manca de su-
ports per fer vida independent, i en aquests espais la intimitat brilla per la 
seva absència. El fet de comptar amb un grup d’autogestió d’assistència 
sexual consolidat sembla la millor via per poder arribar a assumir els 
costos de la logística necessària. 

• Vinculat amb el punt anterior, hi ha un problema econòmic de fons; 
l’exclusió del sistema educatiu i del món laboral, juntament amb un siste-
ma de pensions raquític, fan que les rendes de les persones amb diversitat 
funcional siguin, com a mitjana, inferiors a les de la resta de la pobla-
ció. Això dificulta acordar preus que satisfacin les dues parts, així com 
sufragar els costos de logística esmentats. Una vegada més, torna a ser 
clau distingir entre assistència sexual i treball general, perquè entenent 
la primera com a eina per a materialitzar el dret al propi cos és possible 
(difícil, com ho és amb tot reconeixement de drets, però possible) que a 
mig/llarg termini es pugui aconseguir que els poders públics assumeixin 
la seva responsabilitat a finançar aquests suports. 

Nexes. El post-porno i las aliances queer-crip

És ben sabut que el porno és un dels dispositius més poderosos per establir 
socialment com ha de ser viscuda la sexualitat, quins són els cossos, les 
pràctiques, els desitjos i els plaers legítims. Sí, per a vostè que no veu por-
no, també. L’imaginari construït des de la pornografia és masclista, racista i 
capacitista, entre altres “belleses”. Com a reacció davant d’una màquina de 
creació de subjectivitat tan potent i nefasta va sorgir des de l’activisme queer 
el post-porno; una reapropiació del llenguatge visual del porno per mostrar 
altres cossos, pràctiques i desitjos des del transfeminisme, descoitocentrant, 
desfal·locentrant, parlant en primera persona, construint altres representa-
cions de la sexualitat. Vaja, una eina perfecta per impulsar el canvi de mirada 
sobre la sexualitat de les persones amb diversitat funcional. 

L’oportunitat de començar a emprar aquest instrument per a la transformació 
social va sorgir arran d’un taller de post-porno i diversitat funcional que el 
col·lectiu Post-op va muntar per al documental Yes, we fuck! Els i les orga-
nitzadores de “La mostra marrana” (un dels certàmens de post-porno més 
importants del món, amb base a Barcelona) em van proposar col·laborar 
amb Elena Urko (de Post-op) en la coordinació d’una secció de post-porno 
tolit per a l’edició del 2014. Vaig acceptar entre excitat, content i atemorit. 

En efecte, després d’una exhaustiva recerca, gairebé no vam trobar material 
apropiat per al festival. Per descomptat, hi ha abundància de pel·lícules por-
no en les quals apareixen persones amb diversitat funcional, però sempre 
com a objectes al servei del desig i el plaer de persones sense diversitat fun-
cional. Vaja, a l’estil del porno “lèsbic” fet per homes heterosexuals. 

Si volíem un material amb càrrega política, en què les persones amb diversi-
tat funcional fóssim subjectes enunciants dels nostres propis desitjos i plaers, 
no hi havia cap altra alternativa que convertir-nos en guionistes, directors/es 
i intèrprets d’una nova pel·lícula. I així va néixer Nexos, un curt post-porno 
tolit compost per tres històries que es va estrenar a “La mostra marrana”. Des 
d’aleshores, s’ha exhibit un parell de vegades més a Barcelona, i després a 
Saragossa, Sevilla, Iruña i Ginebra, sempre amb molt bona acollida. 

Resignificar des dels cossos abjectes sexualitzant des d’allò mèdic (cadi-
ra de rodes, sars9, col·lector d’orina, plataforma elevadora...), allò quotidià 
(comprar en un súper, prendre alguna cosa en un bar, l’assistència perso-
nal, el menjar...) o l’espai públic (bany “adaptat”, carrer...) és una cosa que 
ha connectat amb moltes persones, tinguin diversitat funcional o no. Una 
petita mostra del potencial que té incorporar tota la diversitat humana a la 
concepció de la sexualitat, de la bellesa i del plaer. Si les persones amb di-
versitat funcional hem de ser part de la sexualitat humana, que sigui per a 
transformar-la, per fer-la més rica i millor per a tots i totes, no simplement 
per intentar encaixar reproduint un model heteropatriarcal i capacitista que 
ja sabem des de fa temps que ni funciona ni es pot arreglar. 

Un passi de Nexos sempre va acompanyat d’una xerrada sobre el context 
social que li dóna sentit; el procés d’aliances entre grups que treballen polí-
ticament des dels cossos i per als cossos, des d’un enfocament dissident que 
posa en valor la diferència com a arma contra la normalització, la medicalit-
zació i, en general, contra les relacions de dominació. Aquí ens estem trobant 
activistes de la diversitat funcional, grassos/es transfeministes, queer… A la 
parada dels i les monstres s’hi cou una revolta. La potencialitat rau en el fet 
que no es tracta d’aliances tacticistes que busquen la seva força en allò quan-
titatiu, són aliances per afinitat en els discursos, en les experiències de vida. 

A Barcelona, els primers contactes per teixir aquestes aliances van sorgir en 
el marc del taller sobre post-porno i diversitat funcional10 que va ser gravat 
per formar part del documental Yes, we fuck. Andrea García-Santesmases 
(sociòloga, antropòloga i col·laboradora en el projecte) ens va posar en con-
tacte amb Diana J. Torres, arran d’haver llegit el capítol sobre infants i inca-
paços/es del seu llibre Pornoterrorismo. Alhora, Diana ens va conduir fins 
a Post-op, i a partir d’aquí es van donar experiències de confluència com 
l’esmentat taller, Nexos, Pornortopedia o els Picnics mutantes. També en 
la VII i VIII Marxes per la visibilitat de la diversitat funcional es va poder 
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començar a apreciar el potencial polític dels cossos en rebel·lió, però gairebé 
tot està per fer. Hem de construir espais i dinàmiques per compartir debat 
polític, festa, sexe, germandat... vida. Aquesta revolució serà sexy o no serà. 
És important entendre que actes com les Marxes per la visibilitat de la diver-
sitat funcional intenten generar un orgull identitari no per aïllar-se del món, 
sinó per tenir un posicionament polític des del qual unir-se a altres causes i 
arribar a dissoldre totes les identitats grupals en una sola lluita. Lògicament, 
l’orgull no prové de pensar-se millor o amb més mèrits que qualsevol altre/a, 
sinó de la consciència de saber-se real, expressió intensa de la rica diver-
sitat humana. És sorprenent i destacable que, en només set anys, aquesta 
construcció identitària col·lectiva hagi començat a trobar aliances amb altres 
moviments polítics (Felker)11 que intenten alliberar els cossos de l’opressió 
normalitzadora (feminismes, transfeminisme, LGBT...). La connexió entre 
aquestes lluites té un potencial de transformació social, cultural i política que 
es pot considerar una autèntica revolució dels cossos, en el sentit apuntat per 
Beatriz (Beto) Preciado12 quan parla de “revolució somatopolítica” o per Ra-
quel (Lucas) Platero13 quan connecta els conceptes queer i crip.

Per acabar, m’agradaria compartir aquí una anècdota personal relacionada 
amb algunes idees clau que han sorgit al llarg de l’article. Vaig ser profes-
sor de matemàtiques, en educació secundària, durant dotze anys. Una vega-
da, acabada ja la classe i amb l’aula buida, se’m va apropar una alumne de 
quart d’ESO i amb un somriure murri em va preguntar: “profe, però tu f...?”, 
acompanyant la frase amb un gest del braç que no deixava lloc a dubtes so-
bre el verb omès en els punts suspensius. Me’n vaig anar per la tangent, amb 
alguna cosa com ara “no et facis il·lusions, si vols aprovar hauràs d’estudiar, 
sense dreceres”. Va riure i no va insistir amb la pregunta, però mentre mar-
xava deia “que sí, que sí, que estic segur que sí...”. 

Em vaig quedar una mica atabalat, no acabava d’entendre com havia tran-
sitat dels polinomis a una interpel·lació com aquesta, però no hi vaig donar 
pas més importància. Després, amb el temps, vaig entendre que aquell in-
terrogant sempre estava present. Tant és estar demostrant una teorema de 
trigonometria, estar fent una conferència sobre drets humans o estar escrivint 
aquest interminable article. Al cap de la gent, com ara en el seu, sempre bu-
llen preguntes de l’estil: “segur que carda?, i com?, i amb qui?, i què sent?, 
i què sent l’altra persona?”. Ha arribat l’hora de deixar d’esquivar aquestes 
preguntes. I també, des de l’altra banda, de no verbalitzar-les, de pensar que 
són inapropiades, de no portar la curiositat més enllà d’un pensament fugaç 
que ens ruboritza. Ara toca, potser més que mai, que allò personal sigui allò 
polític. Yes, we fuck!, Nexos i Assex són exemples de com les persones amb 
diversitat funcional hem començat a deixar d’escapar-nos per la tangent i a 

contestar la pregunta políticament, col·lectivament. Si vostè és dels o de les 
qui està a l’altra banda i és capaç d’imaginar que allò subversiu és sexy i allò 
sexy és subversiu, què hi pensa fer?

Antonio Centeno Ortiz 
Activista del Moviment de Vida Independent 

antonio.centeno@gmail.com
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L’accessibilitat universal i el disseny 
per a totes les persones factor clau 
per a la inclusió social des del design 
thinking curricular 
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L’article presenta el disseny de la nova formació en intervenció social per a totes les 
persones des de l’accessibilitat universal, en concret el cas de les professions socials, a 
través de la metodologia del design thinking curricular. S’hi tracta la relació íntima que 
sorgeix de vincular dos conceptes, d’una banda la inclusió –que respon positivament a la 
diversitat de les persones i a les diferències individuals, entenent que la diversitat no és un 
problema, sinó una oportunitat per a l’enriquiment de la societat, a través de la participa-
ció activa en la vida familiar, en l’educació, en el treball i en general en tots els processos 
socials, culturals i en les comunitats (UNESCO, 2005)– i, d’altra banda, l’accessibilitat, 
com un nou paradigma de la integralitat en la intervenció dels nous i les noves profes-
sionals dedicats al sectors social, fent realitat el concepte de ciutadania en sentit ampli. 

Paraules clau: Accessibilitat universal, Disseny per a totes les persones, Inclusió social, 
Capacitació professional, Design thinking.
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La accesibilidad universal y el 
diseño para todas las personas 
factor clave para la inclusión social 
desde el design thinking curricular 

En este artículo se presenta el diseño de la nueva 
formación en intervención social para todas las 
personas desde la accesibilidad universal, en con-
creto el caso de las profesiones sociales, a través 
de la metodología del design thinking curricular. 
En el mismo se trata la relación íntima que surge 
de vincular dos conceptos, por un lado la inclu-
sión –que responde positivamente a la diversidad 
de las personas y a las diferencias individuales, 
entendiendo que la diversidad no es un problema, 
sino una oportunidad para el enriquecimiento de 
la sociedad, a través de la participación activa en 
la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en 
general en todos los procesos sociales, culturales 
y en las comunidades (UNESCO, 2005)– y, por 
otro, la accesibilidad, como nuevo paradigma de 
la integralidad en la intervención de los/as nue-
vos/as profesionales dedicados al sector social, 
haciendo realidad el concepto de ciudadanía en 
sentido amplio.

Palabras clave: Accesibilidad universal, Diseño 
para todas las personas, Inclusión social, Capa-
citación profesional, Design thinking.

Universal Accessibility and  
Design for All as a Key Factor  
for Social Inclusion on the Basis 
of Curricular Design Thinking 

This article presents the design of the new trai-
ning for social intervention for all from universal 
accessibility, specifically in terms of the social 
professions, through the methodology of curri-
cular design thinking. It looks at the intimate 
relationship that arises from the linking of two 
concepts: inclusion — as a positive response to 
the diversity of individuals and individual diffe-
rences, understanding diversity not as a problem 
but as an opportunity for the enrichment of so-
ciety, through active participation in family life, 
in education, in work and generally in the whole 
range of social and cultural processes and in the 
community (UNESCO, 2005) — and accessibili-
ty, as a new paradigm of comprehensiveness in 
the intervention / of new professionals working 
in the social sector, making the concept of citi-
zenship in the fullest sense a reality. 

Keywords: Universal accessibility, Design for 
all, Social inclusion, Professional development, 
Design thinking
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y Amb els termes “professions socials”, al·ludim a un camp multiprofessio-
nal que està vertebrat al voltant de l’acció social, tenen en comú el servei 
a les persones i es desplega en diversos perfils: el/la treballador/a social, 
l’educador/a social, el/la psicòleg/a social, el/la pedagog/a social, etc. (Gar-
cía, 2000:313).

Afirmacions com les que realitzaven fa més d’una dècada nombrosos sectors 
de la professió, en la línia de “professions totes elles que estan fent la seva 
travessia particular en els nous escenaris socials tractant de navegar mentre 
revisen i renoven, construeixen, deconstrueixen i reconstrueixen, més a nivell 
teòric que pràctic, els seus discursos, els seus codis de conducta, la manera de 
dissenyar i recrear les seves intervencions, la seva ètica i la seva versió parti-
cular dels processos que les legitimen i les professionalitzen o desprofessiona-
litzen” (Sáez i García, 2003:210), han tingut com a conseqüència en aquests 
temps la inserció de problemàtiques referides a drets humans de les persones 
amb discapacitat, en el discurs acadèmic, evidenciant avenços profunds. 

El reconeixement mateix de la discapacitat com un problema social, més 
enllà d’una qüestió pertinent tan sols en l’àmbit de la salut, va significar 
un triomf qualitatiu, un canvi paradigmàtic. Alhora que il·lustra mitjançant 
eloqüents metàfores la caracterització de la seva problemàtica fa present i 
posa en relació situacions paral·leles a la pròpia, vinculades a altres grups 
que també en les últimes dècades han evolucionat en la caracterització de 
l’origen social de les seves problemàtiques, i en l’explicitació dels seus drets 
específics. El que diferencia a cada col·lectiu són les característiques que 
adopten les restriccions socials que se’ls presenten per a la consecució dels 
seus drets (Coria, 2010).

El motiu és que les necessitats que se generen en les societats avançades 
precisen ésser abordades des d’una perspectiva comunitària perquè afecten a 
la vida en comú i requereixen una acció col·lectiva per a poder ésser resoltes. 
Els i les professionals d’allò social, buscant afavorir els processos d’inclusió 
social, han diferenciat aquestes tres dimensions en el seu àmbit professional: 
l’individual, desenvolupant la seva activitat amb la persona objecte de la 
seva intervenció; l’individual i familiar, desenvolupant la seva intervenció 
mitjançant dinàmica de grups, i el comunitari, mirant d’afavorir processos 
d’organització i interacció per generar comunitats en què es potenciïn les 
dinàmiques d’inclusió social, en què l’acció col·lectiva permeti superar 
problemes que només poden ser abordats des de la intervenció comunitària 
(Fernández i López, 2008).

L’oportunitat de canvi en aquesta nova etapa en la intervenció és el poder 
aconseguir la millora de l’accessibilitat social de la ciutadania, ja que amb 
ella augmenta la cohesió social, la igualtat i l’equilibri territorial i econòmic, 
contribuint a la millora en les prestacions socials i a la posada en marxa de 
noves activitats laborals, econòmiques, culturals i socials (Cabrero, Trejo i 
Fernández, 2011).
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En aquesta fase de desenvolupament de les professions de l’àmbit social, el 
context social, econòmic, tecnològic i cultural en el qual s’inscriuen presen-
ten característiques noves que plantegen majors exigències en la formació 
dels i les diferents professionals, és el cas de: la globalització econòmica 
que planteja nous escenaris en la política social, les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació que comporten noves oportunitats i alhora noves 
formes d’exclusió, el progressiu envelliment de la població suposa un nou 
disseny en l’atenció des de la reactivació de la vellesa activa a l’augment en 
l’atenció, el creixent individualisme de la societat que produeix aïllament i 
problemes de convivència, la immigració i les seves noves formes, etc. 

Aquestes transformacions plantegen nous desafiaments a la intervenció so-
cial, atès que permanentment està enfrontant-se amb problemes de diversa 
índole, generats com a resultats de transformacions en les ciències en què es 
basa, canvis en l’estructura de la societat, la qual cosa condueix a noves ex-
pectatives en relació amb les competències laborals necessàries per fer front 
a les transformacions assenyalades (De la Fuente, 2009).

L’accessibilitat universal com a premissa

La Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat (2006) en el seu 
article 9 relatiu a l’accessibilitat assenyala que “perquè les persones amb dis-
capacitat puguin viure de manera independent i participar plenament en tots 
els aspectes de la vida, els estats membre han de prendre les mesures apropia-
des per garantir a les persones amb discapacitat l’accés, en igualtat de con-
dicions amb les altres persones, a l’entorn físic, el transport, la informació i 
les comunicacions, les tecnologies i sistemes, així com altres instal·lacions i 
serveis públics o oberts al públic, tant en zones urbanes com en zones rurals. 
Aquestes mesures, que inclouran la identificació i l’eliminació d’obstacles i 
barreres d’accés, s’aplicaran, entre altres coses: 

a. Edificis, carreteres, transport i nàutics, llacs i instal·lacions a l’aire lliure, 
com escoles, habitatges, instal·lacions mèdiques i llocs de treball; 

b. Informació, comunicacions i altres serveis, inclosos els serveis electrò-
nics i d’emergència. 

2. Els estats membre també adoptaran les mesures apropiades per a:

a.  Desenvolupar, promulgar i supervisar l’aplicació de normes mínimes i 
directrius sobre l’accessibilitat d’instal·lacions i serveis públics o oberts 
al públic; 

b.  Assegurar que les entitats privades que proporcionen instal·lacions i ser-
veis públics o oberts al públic tinguin en compte tots els aspectes de 
l’accessibilitat per a persones amb discapacitat; 

c.  Proporcionar capacitació als interessats en l’accessibilitat i problemes 
que afronten les persones amb discapacitat; 

d.  Dotar els edificis i altres instal·lacions obertes al públic de senyalització 
en Braille i en formats fàcils de llegir i comprendre formes; 

e.  Oferir formes d’assistència humana o animal i intermediaris, incloent-hi 
guies, lectors i professionals de la llengua de signes, intèrprets, per faci-
litar l’accés a edificis i altres instal·lacions obertes al públic; 

f.  Promoure altres formes adequades d’assistència i suport a persones amb 
discapacitat per assegurar-ne l’accés a la informació; 

g.  Promoure l’accés de persones amb discapacitat a les noves tecnologies 
de la informació i les comunicacions i els sistemes, inclosa Internet;

h.  Promoure el disseny, desenvolupament, producció i distribució de la in-
formació i les comunicacions accessibles, tecnologies i sistemes en una 
etapa primerenca, de manera que aquests sistemes i tecnologies siguin 
accessibles amb els mínim cost”. 

Igualment recull l’Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020, 
l’existència d’un compromís renovat per a una Europa sense barreres, ja 
que l’accessibilitat s’entén com l’accés de les persones amb discapacitat, en 
les mateixes condicions que la resta de la població, a l’entorn físic, al trans-
port, a les TIC i a altres instal·lacions i serveis. L’Estratègia assenyala que 
encara hi ha barreres importants en tots aquests àmbits, per això cal garantir 
l’accessibilitat als béns i serveis, en especial els serveis públics i els disposi-
tius de suport per a les persones amb discapacitat. 

Així mateix, posa en marxa un procés destinat a capacitar les persones amb 
discapacitat de manera que puguin participar plenament en la societat, en 
unes condicions d’igualtat amb la resta de la població. Atès l’envelliment 
de la població de la Unió Europea (UE), aquestes mesures repercutiran vi-
siblement en la qualitat de vida d’una proporció creixent de la ciutadania 
europea, exhortant les institucions de la UE i els estats membre a col·laborar 
en el marc d’aquesta Estratègia amb la finalitat de construir una Europa per 
a tots lliure de barreres1.

L’accés no és un acte o un estat, sinó que més aviat es refereix a la llibertat 
d’elecció quant a la forma d’intervenir, abordar, informar o fer ús d’una si-
tuació. L’entorn pot ser el conjunt en general o només una part o la situació a 
la qual s’accedeix. La participació en condicions d’igualtat seria una realitat 
si es garantís la igualtat d’oportunitats per participar a través de mesures que 
millorin l’accessibilitat. Els elements de l’accessibilitat són atributs de la 
disponibilitat de l’entorn però no són característiques de l’entorn. 

La recerca en el camp de la rehabilitació de les persones amb discapacitat ha 
identificat cinc característiques de l’entorn: 

• Accessibilitat: pot arribar on vol anar?
• Allotjament: pot fer el que vol fer? 
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• Disponibilitat de recursos: es cobreixen les seves necessitats especials? 
• Suport social: les persones que el rodegen l’accepten? 
• Igualtat: rep un tracte igual al dels altres? 

Aquestes característiques no proporcionen una base sobre la qual classi-
ficar els entorns, sinó que més aviat representen un esquema per classifi-
car les diferents formes en què les persones interactuen amb els entorns; 
l’accessibilitat és només una de les cinc característiques dels entorns acces-
sibles identificats. 

El disseny universal també estableix una base per valorar l’accessibilitat 
amb referència a les interaccions entre les persones i l’entorn. La proposta de 
valors del disseny universal és el disseny de productes i entorns que puguin 
ésser emprats per totes les persones (homes i dones amb o sense discapaci-
tat), tant com sigui possible. 

Les dimensions universals d’accés haurien de: (a) reconèixer el context so-
cial, (b) considerar la situació de la persona, (c) tenir en compte l’edat i els 
factors culturals i (d) donar suport a les anàlisis pel que fa a la persona i 
l’entorn. 

Aprofitant la Classificació de Discapacitats desenvolupada per l’Organització 
Mundial de la Salut, els participants en una reunió consultiva d’experts ce-
lebrada a Toronto (2002) en col·laboracions amb les Nacions Unides van 
establir les següents dimensions per valorar l’accés: 

• Orientació: Qui? Té la informació que desitja? 
• Independència: Què? Escull allò que li agrada fer?
• Mobilitat: On? Va on desitja? 
• Ús del temps: Quan? Es compromet quan vol? 
• Integració social: Amb qui? Els altres l’accepten?
• Autosuficiència econòmica: Amb qui? Té els recursos que necessita? 
• Transició, canvi: Està preparat per al canvi? 

Una de les conseqüències de les avaluacions de l’entorn, basades en les di-
mensions universals relatives a les interaccions entre les persones i els seus 
entorns, és que aquestes permeten un examen i avaluació de les variables 
de l’accessibilitat i la identificació d’opcions per reduir l’exclusió social i 
garantir així els drets per a tots. L’accessibilitat no és un afer que interessi 
només a un grup social específic, sinó que és un requisit indispensable per 
al progrés de tots2.

Accessibilitat universal i disseny per a tots, més enllà de 
l’entorn físic i virtual 

Els termes accessibilitat universal i disseny per a totes les persones ens pre-
disposen inevitablement a pensar en adaptacions, rampes, productes d’ajuda 
o persones amb mobilitat reduïda, relacionant-los principalment amb disca-
pacitat física i entorns, però aquests termes són molt més amplis i, a més, 
presenten un marcat aspecte social. 

Des d’Europa s’entén i es defineix el terme accessibilitat amb tres formes bà-
siques d’activitat humana, la mobilitat, la comunicació i la comprensió, con-
ceptes que ens van apropant a un enfocament més social de l’accessibilitat 
universal i el disseny per a tots. Això no obstant, i sense deixar l’àmbit 
europeu, la Declaració d’Estocolm del Disseny per a Tots resumia les seves 
reivindicacions sota l’afirmació “el bon disseny capacita, el mal disseny dis-
capacita”. 

L’European Institute for Design and Disability assenyalava la necessitat de 
tenir en compte des del principi les limitacions i les capacitats de les perso-
nes, i desenvolupar així béns i serveis utilitzables per a tota la població, mi-
llorant la seva qualitat de vida a través de l’anomenat design for all o disseny 
per a totes les persones (EIDD, 2004).

I és que a Europa, amb la seva normativa en matèria d’Accessibilitat Univer-
sal, ha marcat el rumb de les normatives i actuacions també a Espanya, com 
ho fa internacionalment la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets 
de les persones amb discapacitat i el seu protocol facultatiu (ONU, 2006), i a 
nivell nacional el Reial Decret 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i 
de la seva inclusió social. 

És tan gran l’impacte d’aquesta normativa que fins i tot transcendeix l’àmbit 
universitari. El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, contempla la incorpo-
ració de matèries sobre accessibilitat universal i disseny per a tots en els 
currículums formatius. 

En aquest punt, la Fundació ONCE, seguint les directives europees i amb 
el suport de l’Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), i la 
Coordinadora de Disseny per a Totes les Persones a Espanya, va desenvo-
lupar el 2010 un primer projecte titulat Formació Curricular en Disseny 
per a Tots, com una proposta d’incorporació dels conceptes “accessibilitat 
universal” i “disseny per a tots” en els currículums formatius de les titula-
cions d’Arquitectura, Disseny, Informàtica i Telecomunicacions, Enginyeria 
de Camins, Canals i Ports, i Enginyeria Industrial.
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Després de l’èxit del projecte, la Fundació ONCE va plantejar el 2012 una 
segona fase basant-se en un enfocament més social dels conceptes, propo-
sant la incorporació de Disseny per a Totes les Persones en titulacions que no 
fossin tècniques ni tinguessin relació directa amb aquestes matèries. El seu 
objectiu era el mateix, formar professionals socialment responsables, amb 
els coneixements necessaris per fomentar la igualtat d’oportunitats de les 
persones independentment de les seves limitacions, però aquesta vegada en 
les titulacions d’Administració i Direcció d’Empreses, Dret, Medicina, Pe-
dagogia, Psicologia i Treball Social, i involucrant la Conferència de Rectors 
de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Els canvis esdevinguts en l’àmbit universitari espanyol per a la seva adapta-
ció a l’Espai Europeu d’Educació Superior, amb la finalitat d’homogeneïtzar 
i convalidar títols i competències, comportaren una sèrie de modificacions de 
gran calat en el model d’ensenyament universitari espanyol. Amb tot, com 
ha passat de manera continuada, les titulacions tendents a capacitar profes-
sionals del sector social s’han anat adaptant a les noves realitats i demandes 
de la societat, però cal enfortir la metodologia en la resposta. Ara és l’hora 
de fer-ho, gràcies a l’oportunitat de la modificació dels diferents currículums 
formatius assumint com a competència transversal l’Accessibilitat Universal 
i el Disseny per a Totes les Persones, encara que sigui afavorint aquest canvi 
pel compliment de la Llei. 

La inclusió d’aquest nou paradigma presenta l’oportunitat d’adaptar-se a 
les noves demandes d’una manera uniforme i integral en totes les profes-
sions socials en conjunt, per això ha de ser considerat com una necessitat 
d’innovació metodològica per a la professió, la docència i la recerca pel que 
fa a la inclusió de les competències d’Accessibilitat Universal i Disseny per 
a Tots, tot donant resposta a una nova manera de fer. 

És per això que cal aportar nous continguts formatius per aconseguir una 
capacitació més completa per als futurs/es professionals en la recerca d’una 
societat per a tots, a través de la sinergia amb professionals que conscienciïn 
la comunitat universitària de la necessitat d’impregnar de manera transversal 
les matèries que relacionin la persona amb el seu entorn, creant les eines 
necessàries per a la formació en Disseny per a Tots. 

Introduir la formació en Accessibilitat Universal i Disseny per a Tots en els 
currículums universitaris no és una tasca senzilla, no només per les dificul-
tats polítiques i legals (les competències en matèria curricular, per exemple) 
sinó també per les dificultats tècniques que comporta. L’Accessibilitat Uni-
versal no constitueix avui en dia una disciplina pròpiament dita, de la qual 
existeixi un currículum establert i una tradició pedagògica. 

La millora en la formació en Accessibilitat Universal i Disseny per a Tots 
constitueix un pas necessari en el camí cap a un món més accessible. Ne-
cessari perquè sense un col·lectiu professional sensibilitzat i format en el 

respecte i l’exercici de la seva professió per a la diversitat d’usuaris, esdevé 
molt difícil que aquests trobin els entorns, productes i serveis que s’adaptin a 
les seves necessitats i garanteixin la seva igualtat de drets i la plena participa-
ció en la societat. En aquest sentit, la Llei 51/2003 d’Igualtat d’Oportunitats, 
No Discriminació i Accessibilitat Universal de les Persones amb Discapaci-
tat estableix la necessitat d’incloure l’ensenyament del Disseny per a Tots en 
la formació dels i de les professionals dels àmbits esmentats. 

Així ho indicava en la seva disposició final dècima, dedicada al currículum 
formatiu sobre Accessibilitat Universal i formació de professionals.

El Govern, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vi-
gor d’aquesta Llei, desenvoluparà el currículum formatiu en disseny 
per a tots, en tots els programes educatius, inclosos els universita-
ris, per a la formació de professionals en els camps del disseny i la 
construcció de l’entorn físic, l’edificació, les infraestructures i obre 
públiques, el transport, les comunicacions i telecomunicacions i els 
serveis de la societat de la informació. 

La darrera normativa aprovada, el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de 
les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, fa referència a la 
necessitat de capacitació en accessibilitat universal i disseny per a tots, en el 
seu article 20.d) relatiu a les Garanties Addicionals, assenyala que: 

d) Es realitzaran programes de sensibilització, informació i formació 
contínua dels equips directius, el professorat i els professionals de 
l’educació, adreçada a la seva especialització en l’atenció a les ne-
cessitats educatives especials de l’alumnat amb discapacitat, de ma-
nera que puguin comptar amb els coneixements i eines necessàries 
per fer-ho. 

I de manera específica dedica la disposició final segona a la Formació en 
Disseny Universal o Disseny per a Totes les Persones, destacant que: 

En el disseny de les titulacions de Formació Professional i en el des-
envolupament dels corresponents currículums s’inclourà la formació 
en disseny per a totes les persones. Així mateix, en el cas dels en-
senyaments universitaris, el Govern fomentarà que les universitats 
contemplin mesures semblants en el disseny de les seves titulacions. 

Com es pot comprovar ja existeix un marc legal, ara cal monitoritzar les 
respostes des de la comunitat universitària, i faig servir aquest terme i no el 
d’universitat ja que la implicació que cal és molt més àmplia per fer efectiva 
aquesta demanda: cal la participació de l’alumnat, del professorat i del per-
sonal d’administració i serveis. Poc es pot aconseguir si aquelles persones 
que componen la realitat universitària no són conscients de la necessitat de 
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formar i ser formats per i per a un món més igualitari i amb un disseny per 
a totes les persones; de la formació que aquestes persones reben dependrà el 
poder fer realitat el nou paradigma en els seus respectius exercicis profes-
sionals. 

La universitat es constitueix com un microcosmos de la societat de la qual 
forma part, per això ha d’incorporar la igualtat d’oportunitats i l’accessibilitat 
universal i el disseny per a tots; així mateix, la Universitat ha de ser útil a la 
societat i ha de contribuir al seu desenvolupament i, en el sector de la disca-
pacitat, encara resta molt per fer per aconseguir la plena integració social de 
les persones amb discapacitat. 

Iniciar un procés com aquest implica la voluntat de progressar i madurar 
com a organització tot buscant de potenciar al màxim els valors de la univer-
sitat posant-los al servei de la societat d’una manera eficaç i en benefici de 
totes les persones. La responsabilitat social té un efecte transformador per 
a la universitat i per a la societat ja que a través de l’autoanàlisi, la millora 
contínua i el treball conjunt, s’aconsegueix el desenvolupament. També cal 
destacar que la generació de professionals socialment responsables és un 
gran actiu per a la societat, un capital humà necessari per crear un món sense 
discriminació (Guash i Hernández, 2012).

Quina capacitació necessiten els professionals 
de l’àmbit social en accessibilitat  
universal i disseny per a totes les persones? 

La diversitat terminològica del concepte disseny universal pot crear confusió 
a l’hora de discernir les particularitats i diferències entre cada un d’ells (Sala, 
Sánchez, Giné i Díez, 2014).

No podem oblidar que la finalitat principal d’aquesta pregunta es poder apor-
tar al professorat universitari eines per implantar matèries relacionades amb 
el disseny per a totes les persones en el currículum formatiu dels i de les 
professionals del sector social, i així formar professionals que tinguin pre-
sents les diferències i limitacions funcionals de les persones, aconseguint 
una societat que ofereixi igualtat d’oportunitats. 

La formació en Disseny per a Totes les Persones inclouria continguts relatius 
a un ampli ventall de temes com la diversitat humana, els models socials, 
actituds, terminologia, accessibilitat universal, qualitat de vida, igualtat 
d’oportunitats, planificació centrada en la persona, drets, normativa, vida 
independent, entre d’altres.

En alguns casos es plantegen assignatures específiques, entre d’altres, inclo-
ure-hi conceptes transversalment en la teoria i les pràctiques de totes les as-
signatures, i també hi ha propostes de màsters específics. No hi ha un model 
únic però sí possibles alternatives per complir amb les directives europees, 
i el que és més important, per desenvolupar competències en les persones 
que en un futur dirigiran la nostra societat, competències que els permetran 
exercir la seva professió tenint en compte la diversitat de les persones que 
formem la societat. 

El design thinking curricular, la nova eina de 
formació per al sector social 

Estem convençuts que per fer realitat aquest procés amb les professions so-
cials, la manera d’implicar-les en aquest canvi ha d’estar relacionada amb un 
procés de participació activa des del principi fins al final d’aquesta modifica-
ció curricular amb les diferents professions anteriorment assenyalades. Per 
monitoritzar aquesta participació d’una manera nova i que al final els par-
ticipants facin seus els resultats, es proposa emprar el design thinking, atès 
que aquesta metodologia cerca desenvolupar noves formes d’intervenció, 
però des d’una mirada interdisciplinària, que vinculi professionals i fomen-
tada en el treball en equip. És la resolució pràctica i creativa per solucionar 
problemes, ja que el que és important és que fent-la servir es poden detec-
tar oportunitats i es poden resoldre inconvenients. Les característiques per 
desenvolupar aquesta metodologia són l’empatia, el pensament integrador, 
l’optimisme, l’experimentalisme i la col·laboració. 

Les fases del disseny d’aquesta nova formació, en primer lloc, han de res-
pondre a dos aspectes fonamentals. El primer, la responsabilitat universi-
tària, tant la interna a la mateixa institució com l’externa amb la creació 
de xarxes, és fonamental una formació innovadora i socialment responsa-
ble amb les necessitats de la ciutadania en general. Al cap i a la fi, la ma-
jor part de la població que serà destinatària de la intervenció professional 
dels graduats universitaris seran persones que no hagin participat mai de 
cap formació universitària. Davant d’això, l’afirmació és clara, la formació 
universitària no ha d’anar a remolc de les lleis i dels reglaments, ha de fer-
ho per la finalitat última del que suposa la gestió de la formació acadèmica 
i la pedagogia: seleccionant les temàtiques i els continguts curriculars de 
les titulacions, donant un enfocament integral dels ensenyaments, emprant 
les metodologies adequades a cada matèria, innovadores i actuals, de mane-
ra que facin possible no només l’assimilació de coneixements, sinó també 
l’assumpció de valors, competències i actituds necessàries per al posterior 
desenvolupament professional de l’universitari. El segon, la creació d’eines 
d’innovació formativa, fent la formació més accessible i propera. 
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Un cop es respon a aquests dos conceptes, es pot passar a la segona fase (fase 
de design thinking curricular), lliure de prejudicis i amb empatia cap a la 
nova situació, en aquest cas seria la inclusió de l’accessibilitat universal i el 
disseny per a totes les persones. Es presenta com una manera de pensar en la 
qual es combina el coneixement i la comprensió del context en què sorgeixen 
els problemes, la creativitat per presentar propostes noves de solució i la 
racionalitat per confrontar aquestes solucions creatives amb els límits que 
la realitat imposa. 

Si bé són pràctiques que són freqüents en els camps del disseny, l’enginyeria 
i fins i tot la gestió (management), és una tendència cada vegada més conso-
lidada emprar aquests procediments en l’àmbit de l’educació. Un exemple 
d’aquest intent és el Design Thinking for Educators que posa a disposició 
dels docents un document (toolkilt)3 sobre com aplicar la metodologia. 

El mètode consta de cinc fases que tot seguim descrivim. 

1.  Empatitzar: Aprendre de l’usuari/a per al qual estàs dissenyant una res-
posta d’intervenció. L’aspecte fonamental de l’empatia és posar-se en 
el lloc de l’altre. Per això és important reduir la comunicació defensiva, 
distant o jeràrquica. L’empatia està basada en la interacció humana entre 
el/la professional de l’àmbit social i les persones que atén, són de gran 
ajuda els coneixements teòrics sobre la relació professional, la proble-
màtica abordada i les característiques de la ciutadania (Arruda i Martha, 
2007) (Villa, 2009). Per trencar les arestes en la intervenció, cal apropar-
nos a les necessitats que responen a la falta de l’accessibilitat universal i 
disseny per a tots amb l’ús de l’empatia. Donabediam (1990) va proposar 
que la qualitat de l’atenció ha de basar la seva mesura en tres compo-
nents: l’atenció tècnica, el maneig de la relació interpersonal i l’ambient 
en què es du a terme el procés d’atenció, tot sustentat amb el respecte en 
la intervenció del disseny per a totes les persones. 

2.  Definir: Establir un punt de partida basat en les necessitats de la ciuta-
dania i en els indicis de les mateixes. Gràcies als projectes elaborats des 
del 2010 sobre Formació Curricular en Accessibilitat Universal i Disseny 
per a Totes les persones de diferents titulacions a Espanya, ja existeixen 
definicions acordades per iniciar la delimitació d’aquestes necessitats. No 
podem obviar que les necessitats socials són mancances que responen a 
construccions sorgides de les relacions socials que neixen de la condició 
d’éssers socials. Es pot afirmar que la seva delimitació analítica, i més en-
cara el seu abordatge pràctic en el context de la intervenció social, només 
es poden acomplir atenent a les relacions dialèctiques que s’estableixen en-
tre els tres eixos que delimiten el seu camp existencial: necessitats socials 
dels i les usuàries o clients, necessitats socials de les mateixes institucions 
i necessitats socials dels i les professionals (Ortega, 2012).

3.  Idear: Generar idees i idear solucions creatives, entenent per creativitat 
la capacitat per trobar mètodes i objectes per realitzar tasques de manera 
nova o diferent amb la intenció de satisfer un propòsit. Forma part d’un 
procés mental, imaginant, visualitzant o suposant alguna cosa amb cla-
redat per després originar o inventar una idea no convencional. Suposa 
més una reflexió que una acció (Hernández, 2012). La capacitat d’estar 
al dia s’hauria de manifestar en l’actitud de recerca de noves formes 
d’investigar la realitat per apropar-s’hi, de detecció de noves fórmules 
educatives i didàctiques (Martínez-Salanova, 2009) perquè les respostes 
a la ciutadania siguin sempre fruit d’aquest feedback i no de la imposició 
de protocols preestablerts. 

4.  Prototipar: Construir fent tangible la proposta per mostrar-la a l’usuari. 
Aquest nou projecte de formació curricular en disseny per a totes les per-
sones prototipa una nova proposa de resposta formativa en aquestes no-
ves competències. Ara és el moment que els i les diferents professionals 
des de l’àmbit acadèmic i professional (col·legis professionals) mostrin a 
la ciutadania les possibilitats d’aquesta nova manera de fer i de respondre 
a les necessitats d’accés a la totalitat de les prestacions. 

5.  Testejar: Testejar aquestes noves propostes formatives amb la seva apli-
cació i inclusió en els diferents currículums acadèmics dels i de les pro-
fessionals de l’àmbit social per aprendre del seu feedback. Aquesta fase 
és fonamental, i per això cal la unió de tots els i les implicats/des en 
aquesta evolució. Així, la legislació i les recomanacions per aquest canvi 
necessari tindrien la credibilitat que atorga longevitat a un projecte, quan 
aquest ja se separa dels seus promotors i evoluciona quan les parts el fan 
seu. Premissa necessària per a l’aplicació real i efectiva de l’accessibilitat 
universal i el disseny per a totes les persones. 

A mode de conclusió

Al cap i a la fi, tot formaria part d’un corrent internacional anomenat Rethin-
king Education in a Changing World. Els cada vegada més complexos i in-
terconnectats canvis plantegen nous reptes del segle xxi per als sistemes edu-
catius d’arreu del món. Diàleg sobre polítiques basades en l’evidència i la 
recerca amb vista al futur són essencials per enfortir la capacitat col·lectiva 
per preparar el futur de l’aprenentatge en un entorn global canviant. A me-
sura que enfortim els nostres esforços per assolir els objectius d’educació 
i de desenvolupament global, també és cabdal per mirar cap endavant. Cal 
repensar els principis fonamentals que poden orientar la política i la pràctica 
per al futur de la formació en intervenció social en un món canviant. Alhora 
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que repensem l’educació i l’aprenentatge, hem d’examinar les tendències 
més àmplies de desenvolupament i les seves possibles implicacions per a 
la creació i reproducció del creixement4. Aquestes tendències tenen a 
veure amb el nou paradigma de l’accessibilitat universal i el disseny per a 
totes les persones. 

Les directives europees plantegen que totes les titulacions que tenen alguna 
relació amb l’ésser humà, el medi ambient i el disseny de l’entorn físic i vir-
tual han d’incloure, en major o menor mesura, coneixements sobre disseny 
per a totes les persones i accessibilitat universal en els seus plans d’estudi. 
En aquest sentit, s’assegura que en el futur aquests conceptes formaran part 
de tots els projectes relacionats amb l’activitat humana, donant així com-
pliment a la Resolució del Consell d’Europa sobre aquesta matèria (Llibre 
blanc del disseny per a tots a la universitat, 2006).

El projecte Formació Curricular en Disseny per a Totes les Persones en 
titulacions del sector social5 arrenca en una època de canvis en el sistema 
universitari, en un procés d’adaptació i convergència a l’Espai Europeu 
d’Educació Superior per harmonitzar la formació curricular de les titula-
cions en els estats membre de la Unió Europea. Un moment perfecte per 
incorporar, com és obligatori, el disseny per a totes les persones en aquests 
currículums universitaris. 

És coherent que els i les professionals del demà tinguin l’accessibilitat uni-
versal i el disseny per a tots entre les seves competències formatives, com 
també seria coherent que la formació en aquesta matèria per part del pro-
fessorat es tingués en compte a efectes curriculars valorats per l’Agencia 
Nacional de la Evaluación de la Calidad (ANECA).

Les nostres universitats, en general, han de formar professionals que tinguin 
en compte l’impacte de la discapacitat en la societat, respectin els drets de 
les persones amb diversitat funcional i apliquin els seus coneixements per 
dissenyar i prestar serveis incloents. 

Els objectius, com s’ha pogut constatar, són amplis, i es proposa la introduc-
ció del disseny per a tots tant de manera transversal com de manera directa a 
través dels continguts dels currículums de determinades carreres. 

Aquest plantejament fa que afectin pràcticament a totes les titulacions que 
actualment s’imparteixen. L’objectiu últim és fer un impuls important a la 
conscienciació, a nivell universitari, de l’únic enfocament de futur que és 
possible, el de construir una societat oberta a la diversitat humana i a la seva 
potencialitat de desenvolupament en un sentit ampli (Casanova, 2008).
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La transformació dels serveis socials 
per a les persones amb discapacitat a 
la República Txeca Lenka Krhutová

Aquest article té dos objectius: d’una banda, presentar els aspectes clau del desenvolupa-
ment del treball social a la República Txeca i, de l’altra, exposar la situació actual de les 
persones amb discapacitat, especialment pel que fa a la transformació i la desinstituciona-
lització dels serveis socials després de la Revolució de Vellut de 1989.

Paraules clau: 
Treball social, Discapacitat, Serveis socials, Transformació, Desinstitucionalització.
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La transformación de los  
servicios sociales para las  
personas con discapacidad en la 
República Checa

Este artículo tiene dos objetivos: por un lado, 
presentar los aspectos clave del desarrollo del 
trabajo social en la República Checa y, por el 
otro, exponer la situación actual de las per-
sonas con discapacidad, especialmente en lo 
que concierne a la transformación y la desins-
titucionalización de los servicios sociales de 
la Revolución de Terciopelo de 1989. 

Palabras clave: Trabajo social, Discapa-
cidad, Servicios sociales, Transformación, 
Desinstitucionalización.

The Transformation of Social 
Services for People with  
Disabilities in the Czech Republic 

This article has two objectives: on the one 
hand, to present the key aspects of the deve-
lopment of social work in the Czech Republic, 
and, on the other, to outline the current situa-
tion of people with disabilities, especially in 
relation to the transformation and deinstitutio-
nalization of social services in the wake of the 
Velvet Revolution of 1989. 

Keywords: Social work, Disability, Social servi-
ces, Transformation, Deinstitutionalization
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y Breu introducció a la història moderna de la 
República Txeca

Per entendre millor el context d’aquest article, cal fer una breu referència a 
la història moderna de la República Txeca (RT). 

Al principi del segle xx, Bohèmia, Moràvia i Eslovàquia formaven part de 
l’Imperi Austríac. Després de la Primera Guerra Mundial, Txecoslovàquia 
va declarar la seva independència el 1918, amb la fundació d’una nova re-
pública composta per aquestes tres regions. El 1938, els nazis van ocupar 
la regió dels Sudets, amb el consentiment tàcit de Gran Bretanya i França, 
després de signar l’infaust Acord de Munic. El 1939, Alemanya va envair 
Bohèmia i Moràvia. Eslovàquia va proclamar-se independent com a Estat 
titella de l’Alemanya nazi. L’any 1945, després de la Segona Guerra Mun-
dial, Txecoslovàquia va restablir la seva independència i, el 1948, arran del 
cop d’estat va esdevenir un Estat comunista. En els anys següents hi va haver 
nombrosos judicis polítics i execucions. Sota el règim comunista, l’economia 
va anar-se debilitant gradualment i es van suprimir els drets humans elemen-
tals. En la dècada dels seixanta, Txecoslovàquia va gaudir d’una liberalitza-
ció gradual, en un breu període interromput per la invasió soviètica de 1968, 
a partir de la qual el país va mantenir-se en l’òrbita comunista de l’URSS. 
El Govern comunista va dimitir el novembre de 1989 després d’una setmana 
de manifestacions, coneguda amb el nom de “Revolució de Vellut”. A final 
de 1992, Txecoslovàquia es va escindir en dos estats: la República Txeca 
(Bohèmia i Moràvia) i la República Eslovaca (Eslovàquia). La República 
Txeca gaudeix d’autonomia completa des de 1993. Des de 2004, és membre 
de la Unió Europea (Pánek, Tůma, 2008). Té deu milions d’habitants i la 
seva capital és Praga.

Desenvolupament del treball social a la  
República Txeca 

El treball social té una llarga tradició al país. La fundació de la República 
Txecoslovaca independent el 1918 va anar acompanyada, aquell mateix any, 
de la creació de la primera escola de treball social, que va rebre el nom 
d’Escola Superior de Treball Social de Praga. L’establiment de l’Escola va 
ser una resposta a la necessitat de disposar de treballadors socials ben pre-
parats, que poguessin desenvolupar les bases modernes de la disciplina a 
partir de l’acció social existent en aquell moment, especialment adreçada 
a les persones necessitades, els joves i les activitats voluntàries de diverses 
organitzacions de beneficència.
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En el període d’entreguerres, els assistents socials van treballar sobretot en 
el camp de l’obra social comunitària (adreçada a les persones més neces-
sitades), l’atenció dels joves, el suport social i pedagògic (a les escoles), 
l’orientació professional, l’assistència institucional a joves i adults amb dis-
capacitat, l’atenció sanitària a mares i fills, la prevenció i el tractament de la 
tuberculosi i la salut infantil (Chytil, 2006).

A partir de 1935, cal distingir entre les dues principals tendències en 
l’evolució del treball social a la República Txeca. Una tendència està re-
presentada per sociòlegs i pedagogs que malden per establir la professió del 
treballador social com una entitat autònoma i per convertir el treball social 
en una disciplina científica integral. L’altra està bàsicament integrada per 
metges que subratllen la necessitat de comptar amb treballadors socials ben 
formats en el camp de la salut, sobretot per ajudar la classe mèdica en l’àmbit 
de la medicina social.

Les exigències de la pràctica del treball social van motivar els primers in-
tents d’introduir la formació universitària en aquest camp. Tanmateix, això 
no es va produir fins a 1945, quan es va fundar la Universitat de Ciències 
Polítiques i Socials de Praga, que incloïa la Facultat de Ciències Socials. 
Més endavant, el 1947, es va crear la Universitat de Ciències Socials, que es 
va instal·lar a Brno (la segona ciutat de la República Txeca).

La implantació d’estudis universitaris en el camp del treball social va te-
nir una gran rellevància, no només per al desenvolupament d’aquest camp 
com a disciplina acadèmica, sinó sobretot perquè es va poder establir com 
a ciència. Tanmateix, totes dues universitats es van eliminar el 1953 com a 
conseqüència del cop d’estat comunista de 1948, sota l’assumpció que “en 
el socialisme no hi hauria problemes socials i per tant els treballadors socials 
no serien necessaris” (Matoušek a kol, 2001) . 

En el període entre 1953 i 1989, els assistents socials només tenien la pos-
sibilitat d’estudiar en una escola de secundària de Praga. Fins a 1968, va 
ser l’únic centre que oferia un pla d’estudis postsecundaris, de dos anys de 
durada, relacionat amb el treball social.

En els anys cinquanta i principis dels seixanta, els treballadors socials només 
podien treballar en l’àmbit de l’acció social per a infants i joves i en insti-
tucions per a la gent gran i persones amb discapacitat física. Aquest període 
correspon amb la pràctica desaparició del treball social al país i coincideix 
amb la liquidació gairebé completa de la religió (Chytil, 2006). La República 
Txeca és un dels països més secularitzats del món. “Les organitzacions de 
beneficència van ser abolides o es van fusionar amb la Creu Roja [...]. Els 
serveis socials es van convertir en una part marginal d’un ‘sistema de segu-
retat social’ centralitzat.” (Matoušek, Doležel, 2013)

L’impuls més important per al desenvolupament del treball social a Txecos-
lovàquia va tenir lloc el 1968. Una de les conseqüències de la Primavera de 
Praga de 1968 va ser admetre el fet que, fins i tot en el socialisme, hi havia 
problemes socials, la qual cosa va donar peu a la gestació d’un nou concep-
te de treball social. Es va restablir el Ministeri de Treball i Afers Socials i, 
partint de l’experiència dels països occidentals, es van preparar i redactar 
programes d’assistència social amb infants i famílies, persones grans, disca-
pacitats físics, reinserció de presoners i persones sense sostre. El treball so-
cial es va introduir a la indústria, les escoles, el sector de la salut, el sistema 
penitenciari i les institucions de serveis socials (Chytil, 2006).

Després de l’ocupació de Txecoslovàquia per part de l’exèrcit soviètic i de 
la repressió política que va tenir lloc a principis dels anys setanta, moltes 
persones amb formació universitària es van veure obligades a deixar el seu 
càrrec. Entre aquestes, hi havia sobretot professors, psicòlegs, sociòlegs i 
advocats. El més sorprenent és que els van permetre posar-se a treballar com 
a assistents socials, un fet transcendent per a l’evolució del treball social a 
Txecoslovàquia. Gràcies a la seva experiència i a les seves aptituds, es van 
poder plantejar nous programes socials, introduir nous mètodes de treball i 
dur a terme investigacions innovadores (Chytil, 2006).

L’abolició de la formació universitària l’any 1953 hauria d’haver comportat, 
lògicament, una pèrdua d’interès en l’estudi del treball social i en el desen-
volupament de conceptes teòrics. Paradoxalment, no va ser així. L’evolució 
del treball social com a disciplina pràctica a partir de 1968 va suposar un 
augment de les reflexions teòriques. El més remarcable, i el que caracteritza 
el treball social txecoslovac en aquella època, és que no es va limitar a un 
simple pragmatisme, sinó que buscava respostes a una sèrie de temes: quins 
mètodes es poden utilitzar per treballar amb els usuaris i quins són els con-
ceptes teòrics en què es poden fonamentar aquests mètodes? (Chytil, 2006).

En les dècades de 1970 i 1980, la manca de treballadors socials amb titulació 
universitària es va compensar amb llicenciats en el camp de la psicologia, 
la sociologia i les ciències de l’educació. Van ser els estudiants d’aquestes 
branques interessats en el treball social els que van dur a terme una sèrie 
d’investigacions sobre treball social en les seves tesis (Chytil, 2006).

En l’època posterior a la Revolució de Vellut hi ha hagut canvis substancials 
en la pràctica del treball social en comparació amb el període anterior a 
1989. Des de l’any 1990, la formació en treball social ha estat un dels àm-
bits de major creixement de la RT. Es va decidir que l’anomenat Estàndard 
mínim per a l’ensenyament de treball social es convertís en el criteri general 
de qualitat. Els participants en l’elaboració d’aquest estàndard després de la 
Revolució de Vellut van ser organismes representants dels treballadors so-
cials: l’Associació Nacional de Treballadors Socials de la RT, departaments 
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de les facultats de filosofia de les universitats abans esmentades, instituts 
d’ensenyament secundari amb programes de treball social i estudis jurídics, i 
també representants de les escoles de treball social dels Països Baixos, Gran 
Bretanya i els Estats Units.

Els requisits bàsics en les capacitats que hauria de tenir un llicenciat en tre-
ball social es defineixen segons els principis dels estudis i un conjunt mínim 
d’assignatures. El 1993 es va fundar l’Associació d’Educadors de Treball 
Social de la RT, l’objectiu a llarg termini de la qual és millorar la qualitat 
de l’ensenyament en aquest camp. L’Associació considera que l’Estàndard 
mínim per a l’ensenyament del treball social és l’instrument més important 
per assolir aquest objectiu.

Durant un període relativament curt de temps, la RT va aconseguir implan-
tar un sistema educatiu de treball social des del nivell d’especialització de 
l’ensenyament secundari fins al nivell de doctorat. El desenvolupament del 
treball social a partir de 1990 ha portat a establir el sistema educatiu actual: 
1) escoles de secundària especialitzades (tres anys d’estudis postsecundaris), 
2) programes universitaris de grau o llicenciatura (tres anys d’estudis), 3) 
màsters universitaris (cinc anys, o dos anys després d’un grau), 4) estudis 
de doctorat.

Les persones amb discapacitat a la  
República Txeca

La República Txeca és un país relativament petit del centre d’Europa amb 
una població de deu milions d’habitants. Hi ha noves dades estadístiques 
(ČSÚ, 2014) que indiquen el nombre de persones amb discapacitat de la 
població txeca. Els resultats demostren que representen el 10,2% del total de 
la població (més d’un milió de persones).

Com s’ha esmentat abans, el moment més significatiu de la història de la dis-
capacitat a la República Txeca és l’any 1989. Anteriorment, el país formava 
part del bloc comunista d’influència soviètica. En el període comunista, no-
més es permetia l’existència d’una organització centralitzada per tractar la 
discapacitat, anomenada “Sindicat d’invàlids”, on es van aixoplugar grups 
amb diferents tipus de discapacitats. En la Txecoslovàquia comunista, les 
persones amb discapacitat literalment no existien: romanien a l’armari ama-
gades en institucions i escoles especials sense contacte amb la societat (Kr-
hutová, 2013).

A partir de 1989 es va restablir la democràcia i la societat civil. Després de la 
Revolució de Vellut i de la caiguda del comunisme, la política, l’economia i 
la societat civil van enfrontar-se al nou repte de la democràcia. La integració 

de les persones amb discapacitat en la societat dominant i la seva inclusió 
a escoles reglades, llocs de treball o activitats quotidianes es van convertir 
en conceptes moderns i poderosos dels estudis sobre capacitat i l’activisme 
d’arreu del món.

Actualment, hi ha nombroses organitzacions sense afany de lucre formades 
per persones amb discapacitat i dedicades a atendre les seves necessitats. 
També hi ha grups parentals i de representació dels interessos de les perso-
nes discapacitades, que defensen i exerceixen pressió en temes relacionats. 
Publiquen revistes, ofereixen serveis i assessorament social, jurídic i psico-
lògic, i organitzen actes culturals, socials i de lleure, etc.

Hi ha dues institucions clau que representen els drets i la no-discriminació 
de les persones discapacitades a escala nacional: el Consell Nacional de la 
Discapacitat i la Junta Governamental per a les Persones amb Discapacitat. 
La finalitat del Consell com a organització no governamental és defensar, 
promoure i satisfer els interessos i les necessitats d’aquest col·lectiu, en 
col·laboració amb els governs nacional i locals i amb institucions internacio-
nals. El Consell es va fundar per reconèixer que les necessitats i els interes-
sos en comú de les persones amb discapacitat serien promoguts i defensats 
més eficaçment per una organització professional integradora i no per les 
accions individuals d’associacions independents.

En conseqüència, el seu objectiu fonamental és defensar, promoure i satisfer 
els drets, els interessos i les necessitats de les persones amb discapacitat, 
independentment del tipus o l’abast del seu impediment. La tasca del Con-
sell gira al voltant de la col·laboració amb l’Administració de l’Estat i el 
Govern local en tots els àmbits i amb organitzacions i institucions que tre-
ballen en aquest camp a escala nacional i regional. També forma part de les 
xarxes europees i internacionals impulsades per persones amb discapacitat. 
El seu soci principal és el Fòrum Europeu de la Discapacitat. La promoció 
i els interessos de les persones amb discapacitat es du a terme de diferents 
maneres i per mitjà d’activitats diverses (Czech, 2014): (a) fer propostes al 
Govern nacional i local relacionades amb les mesures legislatives o altres 
mesures rellevants per al suport de les persones amb discapacitat; b) avaluar 
les mesures elaborades i presentades al Consell per altres institucions o or-
ganismes en relació amb les condicions de vida de les persones amb discapa-
citat; c) participar, d’acord amb la legislació corresponent, en el desenvolu-
pament i l’execució de polítiques a llarg termini relacionades amb la igualtat 
d’oportunitats de les persones amb discapacitat a escala nacional i regional. 
Per aquesta raó, el Consell és membre o soci de diverses organitzacions i ins-
titucions, i forma part del Comitè Consultiu de la Junta Governamental per a 
les Persones amb Discapacitat, un organisme consultiu del Govern txec, que 
elabora procediments sistèmics i conceptuals per a la implementació de po-
lítiques relatives a les persones amb discapacitat. A cada regió de la RT s’ha 
establert un Consell Regional per a la Discapacitat (CRD). Els CRD, com a 
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organismes significatius del Consell, defensen els interessos de les persones 
amb discapacitat a escala local.

La Junta Governamental per a les Persones amb Discapacitat es va crear el 
1991, per mitjà d’una resolució del Govern txec, com a organisme de coor-
dinació i assessorament dels problemes relacionats amb la discapacitat. La 
tasca principal de la Junta és detectar els problemes existents i proposar-ne 
una solució. La Junta coopera amb les autoritats de l’Administració pública 
i també amb les organitzacions no governamentals. Està composta per repre-
sentants del Govern i dels ministeris, i representants de les associacions de 
les persones amb discapacitat. Un any després de la seva creació, el 1992, 
la Junta Governamental va elaborar el primer Pla d’acció nacional per a les 
persones amb discapacitat de Txecoslovàquia. Al llarg dels anys, el pla s’ha 
actualitzat diverses vegades; totes les versions han estat aprovades per mitjà 
d’una resolució governamental, i el Govern s’ha fet càrrec de la seva imple-
mentació cada any. Això situa la RT entre els països que donen més suport 
a les persones amb discapacitat. Actualment, és vigent el Pla nacional per a 
la creació d’igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat 2010-
2014. El pla és el principal document de la Junta i es basa en l’Estratègia 
estatal de política governamental per a les persones amb discapacitat. 

El format del nou Pla nacional, pel que fa al contingut i l’estructura, parteix 
dels principis generals en què es basa la Convenció dels drets de les persones 
amb discapacitat de Nacions Unides. En l’elaboració del document, només 
es van seleccionar aquells articles que feien referència a la creació d’un en-
torn igualitari i no discriminatori per a les persones amb discapacitat i que 
fossin rellevants per als propers cinc anys. El Govern revisa anualment els 
plans nacionals i, si escau, en fa canvis i modificacions. El fet que la prepa-
ració dels plans nacionals hagi comptat sempre amb la participació activa de 
les delegacions que representen els interessos de les persones discapacitades 
ha estat un aspecte altament beneficiós, ja que les versions finals s’han con-
vertit en un compromís entre aquestes delegacions i les autoritats competents 
del Govern central (Government, 2014).

La transformació dels serveis socials a la 
República Txeca

Els canvis polítics i socials que va desencadenar la successió del règim co-
munista a la RT van tenir una gran influència (no només) en l’accés de les 
persones discapacitades als serveis socials. El concepte global de les presta-
cions, especialment pel que fa als tipus de serveis i al paper de l’usuari, va 
experimentar canvis estructurals importants. L’èmfasi en la secularització 
de la societat i la persecució de qualsevol forma de sentiment religiós va 
fer desaparèixer la dimensió cristiana de l’acció social. L’Església va ser 

substituïda per l’Estat, que va assumir la responsabilitat del finançament, 
l’organització i la prestació de la totalitat dels serveis socials (Marhánko-
vá, 2014). La idea d’assistència estatal va estar oficialment impulsada per 
l’intent d’oferir serveis a tots els ciutadans, d’acord amb els valors igualita-
ris de la societat socialista. Tanmateix, en la pràctica, el sistema debilitava 
les oportunitats per als individus i les seves necessitats específiques i, en 
general, el sistema va traspassar la responsabilitat de l’individu a l’Estat. La 
ideologia que subratllava el paper de l’Estat com a prestador de serveis su-
perior va debilitar el sentiment de solidaritat amb les persones necessitades.

El sistema socialista estava clarament estratificat malgrat la retòrica oficial 
d’igualtat. La principal política governamental dels països socialistes de 
l’Europa Central i de l’Est va ser maximitzar la producció econòmica. Aques-
ta política va tenir efectes en la manera de tractar determinats col·lectius de 
ciutadans i com enfocar els serveis socials en general. També va donar com 
a resultat la devaluació de l’atenció social i l’absència de programes i serveis 
socials per donar suport als individus i a les seves famílies dins de la comu-
nitat (Marhánková, 2014).

Els serveis alternatius, com ara l’ajut o l’assistència personal en determi-
nades activitats, que formaven part dels serveis socials estàndard a Occi-
dent, van ser completament inexistents a Txecoslovàquia. El monopoli de les 
“llars” institucionals per a persones amb discapacitat constituïa una situació 
certament peculiar quan aquest servei era utilitzat per persones que haurien 
pogut viure a casa seva si haguessin comptat amb algun tipus d’ajuda. 

Durant el règim socialista, els serveis socials de l’Europa Central i de l’Est 
van adoptar un model sanitari basat únicament en l’estat de salut de l’usuari, 
mentre que els factors emocionals i socials que haurien estat determinants 
de l’atenció van ser completament ignorats. Tanmateix, la societat totalitària 
no donava gaires oportunitats per proposar visions alternatives. Mentre que 
a Occident sorgien moviments socials i en defensa del consumidor que co-
mençaven a formular un concepte alternatiu d’atenció, el sistema de presta-
ció social i sanitària socialista era monopolitzat pel poder de l’Estat.

Abans de 1989, el model de salut i serveis socials de la RT i d’altres països 
del bloc soviètic era típicament socialista i centralitzat, amb una jerarquia 
estricta entre tipus d’atenció, una gran burocràcia i l’èmfasi en l’autoritat 
dels experts (Marhánková, 2014). Qualsevol avaluació dels serveis socials 
es basava únicament en l’aspecte quantitatiu. El nombre de llits institucio-
nals es considerava el principal indicador de l’eficiència de les prestacions. 
Els serveis socials i de salut s’oferien tenint en compte la residència perma-
nent de cada individu, la qual cosa restringia la possibilitat d’elecció entre 
els diferents proveïdors de serveis de salut i serveis socials. L’elecció també 
estava condicionada pels valors culturals del sistema social, que traspassava 
la responsabilitat de l’individu a l’Estat. La possibilitat de prendre decisions 
pròpies sobre la salut i les condicions de vida quedava limitada no només pel 
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mateix sistema, sinó també pels valors culturals del país, ja que l’autonomia 
individual s’havia suprimit en benefici de la col·lectivitat (Marhánková, 
2014).

En resum, es pot afirmar que el model d’atenció a la RT abans de 1989 
tenia les característiques següents: 1) gran centralització del sistema, amb 
gran importància del paper de l’Estat i supressió de l’impacte d’altres ins-
titucions com les organitzacions sense afany de lucre, 2) importància de la 
quantitat com a principal indicador de l’avaluació dels serveis juntament 
amb un perfil baix dels serveis oferts, 3) elecció limitada dels serveis i dels 
seus proveïdors. El plantejament paternalista de l’Estat no permetia que els 
individus fossin participants actius a l’hora d’avaluar els serveis i fer una 
elecció informada.

La forta centralització del sistema que dominava tot l’Estat va començar a 
debilitar-se gradualment (després de 1989) a causa del nou clima social i de 
les reformes del sistema d’administració social. El plantejament no indivi-
dualista de l’Estat va ser substituït per la tendència a considerar el treball 
social com a part d’un procés en què els individus havien de ser responsables 
de les seves pròpies accions. Les persones van començar a ser considerades 
participants actius a l’hora de resoldre els seus problemes. Es va començar a 
donar importància al concepte de responsabilitat individual com a part inte-
gral de la resolució de problemes (Marhánková, 2014). La idea d’acostar la 
responsabilitat del funcionament dels serveis socials a aquells que els utilit-
zen es va reflectir en la reforma de l’Administració pública.

A partir dels anys noranta, es va començar a establir una xarxa d’organitzacions 
no governamentals sense afany de lucre, que era completament inexistent en 
el model socialista. Actualment, les institucions de l’Administració pública 
i els organismes no governamentals són els principals proveïdors de serveis 
socials a la RT. Es pot dir que el sistema actual de provisió de serveis socials 
ha estat descentralitzat i ha incorporat una sèrie d’organismes basats en un 
model d’atenció diferent, un model capaç de atendre i satisfer les necessitats 
individuals dels usuaris. L’aparició d’aquests nous organismes està vincula-
da amb la transformació del sistema d’avaluació de serveis i amb l’ampliació 
de l’espectre de serveis oferts. Avui dia, l’èmfasi original en la quantitat 
com a principal criteri d’avaluació és rebutjat per una àmplia majoria. La 
tendència actual és donar una major importància a la qualitat dels serveis. 
Des de l’any 2011, el Govern txec ha implementat l’anomenada “Reforma 
social”. La Reforma social ha implicat canvis legislatius i altres que afecten 
les persones amb discapacitat en l’àmbit de l’ocupació, els beneficis socials 
i els serveis socials. En relació amb les obligacions de l’Estat derivades de 
l’adopció de la Convenció, la RT ha experimentat diversos canvis, entre els 
quals destaca la transformació dels serveis residencials per a persones amb 
discapacitat. El garant d’aquesta transformació és el Ministeri de Treball i 
Afers Socials.

Com ja s’ha esmentat, en la RT anterior a 1989, la institucionalització de les 
persones amb discapacitat estava fortament representada. Vivien en edificis 
de gran capacitat, on en el moment àlgid hi podia haver fins a 200-300 resi-
dents, generalment en edificis històrics confiscats a l’Església arran del cop 
d’estat comunista de 1948 (Krhutová, Hlisnikovská, 2013).

Durant molt de temps, l’existència de serveis socials institucionals es va 
percebre com una prova del fet que la societat tenia cura i no deixava sense 
assistència els col·lectius vulnerables i que proporcionava vestit, menjar, re-
fugi i tractament als més necessitats. Tanmateix, en les darreres dècades, els 
valors socialment acceptats han experimentant una profunda transformació, 
tant en la nostra societat com arreu del món. Ara es reconeix la importància 
dels valors no materials, com la dignitat humana, l’autonomia i la inclusió 
social. La Convenció dels drets de les persones amb discapacitat de Na-
cions Unides afirma clarament que les persones amb discapacitat tenen dret 
a portar una vida normal i a escollir on i amb qui volen viure. L’Estat té 
l’obligació d’ajudar-los a assolir aquests drets. Els serveis que ofereixen les 
grans institucions, sovint aïllades de la vida quotidiana i inherentment limi-
tades en la seva capacitat de prestar una atenció adaptada a les necessitats i 
als objectius dels usuaris, es consideren clarament discriminatoris. Aquesta 
discriminació només es pot eliminar per mitjà de la desinstitucionalització: 
el pas dels serveis institucionals als serveis prestats en entorns quotidians, 
és a dir, l’atenció de base comunitària. Aquest és l’objectiu de les directrius 
relacionades amb la desinstucionalització (Národní, 2014).
 
Des de l’any 2007, i en relació amb el “lloc de residència en un entorn espe-
cífic”, hi ha hagut infinitat de transformacions en els serveis socials de la RT. 
El 2007, es va du a terme la primera investigació estadística sobre persones 
amb discapacitat del país (Oficina Txeca d’Estadística, vegeu ČSÚ, 2008). 
Part d’aquesta investigació va consistir a identificar les característiques resi-
dencials d’aquesta població. Segons els resultats, durant el període en qües-
tió, la gran majoria de les persones amb discapacitat vivien en un apartament 
o en una casa estàndard fins a una edat relativament avançada (74 anys). 
En els darrers anys, s’ha incrementat l’interès per determinades formes de 
residència assistida o institucional. La segona investigació d’aquest tipus es 
va iniciar l’any 2013 (ČSÚ, 2014). Pel que fa al tipus de residència, durant 
el període analitzat, la major part de les persones enquestades vivien en un 
apartament estàndard en un bloc de pisos (80%), seguides per les que vivien 
en un apartament accessible per a discapacitats en un edifici estàndard (7%) 
i per les que ho feien en un equipament institucional (6%). En contrast amb 
l’any 2007, s’ha registrat un augment de les persones que viuen en residèn-
cies amb menor capacitat de llits (màxim 20 llits / 21-50 llits / 51-100 llits), 
i una disminució de les que resideixen en equipaments amb més de 101 llits 
(101-200 llits / més de 200).
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Aquestes troballes reflecteixen les conseqüències de les diverses esmenes 
legislatives implantades a la RT des de l’any 2006: l’adopció de la Llei 
108/2006 Coll., de serveis socials, que va entrar en vigor el 2007, i la ratifi-
cació de la Convenció dels drets de les persones amb discapacitat, vigent a 
la RT des de 2009. La Llei de serveis socials va establir la base legal per als 
serveis ja existents, cosa que directament o indirectament va crear les con-
dicions perquè les persones amb discapacitat poguessin viure en un entorn 
social natural (vegeu també MPSV, 2014). D’altra banda, va establir noves 
institucions legals per finançar els serveis. Un dels canvis essencials és la 
introducció d’un nou subsidi social en el sistema de finançament dels serveis 
socials: la “prestació per custòdia”. El canvi fonamental és que la custòdia 
la determina la persona que es troba en la situació desfavorida i que demana 
l’ajut d’un altre individu, la qual cosa reforça el paper i la capacitat d’aquesta 
persona per decidir de quina manera i qui li oferirà el suport que necessita 

(Krhutová, Hlisnikovská, 2013). L’objectiu d’aquesta prestació és també re-
forçar la demanda efectiva i contribuir a la creació d’atributs de mercat dins 
del sistema de serveis públics. 

El sistema de serveis socials a la República 
Txeca

El sistema de serveis socials a la República Txeca engloba una sèrie 
d’ajuts a les persones que es troben en condicions socials desafavorides, 
des d’assessorament urgent en les crisis, residència temporal en centres 
d’acollida, serveis adreçats a les persones que necessiten assistència intensi-
va o a mig termini en centres de dia i tallers protegits fins a assistència a llarg 
termini a través de serveis de salut, ajuts personals i comunitats residencials 
i llars protegides, anomenades generalment institucions. 

En conseqüència, els serveis socials no s’ofereixen només als ciutadans 
discapacitats per motius d’edat, físics, sensorials o mentals, sinó també a 
totes aquelles persones que no poden o no són capaces de resoldre per elles 
mateixes problemes de relació social: persones sense llar, amb problemes 
de drogoaddicció o altres addiccions, prostitutes i famílies amb nens amb 
conflictes de parentiu, dones maltractades i infants que han patit abusos. La 
llista demostra que l’usuari dels serveis socials pot ser qualsevol ciutadà al 
llarg de la seva vida.

En els darrers vint anys, s’han produït canvis essencials en la prestació de 
serveis socials a la RT. Aquests canvis han estat impulsats i implementats 
gràcies als proveïdors tant del sector governamental com no governamental, 
sense haver estat coordinats i desenvolupats per llei. La major autoconfiança 
dels usuaris de serveis socials els ha portat a voler influir de manera sig-
nificativa en la decisió de qui ha d’oferir el servei i com l’ha d’oferir. Els 

proveïdors han introduït nous mètodes de treball social i, per tant, són més 
capaços de respondre als requeriments del usuaris. 

L’atenció formal de les persones amb discapacitat i de les persones grans 
s’estableix, majoritàriament, en l’àmbit de la Llei 108/2006 Coll. de ser-
veis socials i el Decret 505/2006 Coll. del Ministeri de Treball i Afers So-
cials, que implementa algunes de les provisions de la Llei esmentada, que 
va entrar en vigor el gener de 2007 i que estipulava les condicions de la 
prestació. Per mitjà d’aquesta llei, es defineixen els principis bàsics relatius 
a la prestació de serveis socials a la RT, com ara el deure de registre dels 
proveïdors de serveis socials, l’avaluació de la situació vital, el finançament 
a través d’elements de pagament directe, la fixació de la prestació per custò-
dia, l’exigència d’especialització o titulació dels treballadors en organismes 
proveïdors de serveis socials, l’accés dels proveïdors informals a la prestació 
de serveis, els estàndards de qualitat i l’establiment d’estratègies locals en 
el desenvolupament de serveis socials per mitjà del mètode de planificació 
comunitària. 

D’acord amb la Llei 108/2006 Coll., s’estableixen tres àmbits de servei: (a) 
Serveis d’orientació social, en general adreçats a un determinat col·lectiu o 
situació, que han de ser un component integral de tots els serveis socials. (b) 
Serveis d’atenció social, el principal objectiu dels quals és gestionar necessi-
tats bàsiques que no es puguin satisfer sense l’ajut i l’assistència d’una altra 
persona. (c) Serveis de prevenció social, especialment adreçats a prevenir 
l’exclusió social d’aquelles persones que es troben en risc de patir fenòmens 
socials adversos.

L’orientació social proporciona als usuaris la informació necessària, intervé 
en els serveis de seguiment i ofereix diverses possibilitats per solucionar 
problemes. En general, forma part de tota mena de serveis socials o s’ofereix 
com un servei independent. Sempre és gratuïta. 

Els serveis d’atenció social ajuden a garantir la independència física i mental 
de les persones afectades. El seu objectiu és facilitar la inserció en la societat 
i, en els casos en què el seu estatus no ho permet, ajudar-les a viure amb 
dignitat. Tothom té dret a rebre serveis d’atenció social en l’entorn menys 
restrictiu possible. Entre d’altres, els serveis tenen l’objectiu de: promoure 
el desenvolupament, o si més no el manteniment, de l’autosuficiència de 
l’usuari, el retorn de l’usuari o la usuària al seu entorn domèstic, la renovació 
o el manteniment de l’estil de vida original de l’usuari, la capacitació del pa-
cient perquè pugui dur una vida independent, i la limitació dels riscos socials 
i de salut associats amb el seu estil de vida. La llei incorpora especialment 
aquests tipus de serveis: atenció i assistència personal, serveis de guia i de 
lectura (per a persones amb discapacitat visual), serveis auxiliars de suport 
familiar, centres de dia i centres d’atenció setmanal, llars per a persones amb 
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discapacitat, residències per a ancians, institucions especials (per a persones 
amb demència i altres malalties mentals), centres d’acollida i altres serveis. 

Els serveis de prevenció social ajuden a prevenir l’exclusió social de les per-
sones que es troben en risc de crisi social o que tenen hàbits o un estil de vida 
que els porta a entrar en conflicte amb la societat. La finalitat d’aquests ser-
veis és ajudar-les a superar una situació social complexa i protegir la societat 
de l’aparició i la disseminació de fenòmens socials negatius. La llei esta-
bleix específicament tres tipus de serveis: assistència d’emergència, albergs 
de dia, centres d’acollida nocturna, tallers socials i terapèutics, comunitats 
terapèutiques, rehabilitació social i altres serveis. 

Els serveis socials també es classifiquen segons el lloc de prestació. Els ser-
veis sobre el terreny es presten en el lloc de residència de l’usuari, és a dir, 
a casa seva, a la feina, a l’escola o al lloc on passa el temps lliure. Entre els 
serveis d’aquest tipus hi ha el servei domiciliari, l’assistència personal o els 
programes sobre el terreny per a joves en situació de risc. Per rebre serveis 
ambulatoris, cal visitar centres especialitzats com ara unitats d’orientació, 
centres de dia per a persones amb discapacitat o centres de contacte per a 
persones amb risc de dependència a substàncies addictives. Els serveis resi-
dencials s’ofereixen en les institucions en què els pacients viuen tot l’any a 
partir d’un moment determinat. En general, són residències per a gent gran o 
persones discapacitades, com també els anomenats habitatges protegits per a 
discapacitats o llars d’acollida per a mares amb fills o persones sense sostre. 

Els serveis socials els presten generalment els municipis i les regions, que 
creen les condicions favorables per al desenvolupament d’aquests serveis, 
en especial analitzant les necessitats reals dels usuaris i els recursos que ca-
len per satisfer-les, a més d’establir organitzacions especialment dedicades 
a aquest àmbit. Les organitzacions no governamentals sense afany de lucre i 
els individus que presten un ampli espectre de serveis també són proveïdors 
de serveis socials. El Ministeri de Treball i Afers Socials té al seu càrrec cinc 
institucions especialitzades en atenció social.
 
“Les ajudes per a necessitats materials i els subsidis per a persones amb 
discapacitat són administrats per l’Oficina d’Ocupació de la RT i les seves 
delegacions i unitats regionals. Per mitjà del sistema d’ajuts per a necessitats 
materials s’atorguen les prestacions recurrents o excepcionals següents: ajuts 
residencials, complements per a l’habitatge i ajuts per a assistència extraor-
dinària immediata. Les ajudes es destinen a persones amb rentes baixes o en 
situacions d’emergència. Pel que fa al sistema de prestacions per a persones 
amb discapacitat, s’han establert dos ajuts en metàl·lic destinats a alleujar les 
conseqüències socials de la discapacitat i donar suport a la inclusió social: 
una subvenció única per a assistència especial i un ajut periòdic a la mobili-
tat. Els serveis socials ofereixen assistència a les persones que es troben en 
una situació social adversa i atorguen prestacions per custòdia, un ajut men-
sual que es concedeix a les persones que depenen de l’assistència d’un tercer 
a causa de situacions de salut perjudicials a llarg termini. La prestació per 

custòdia l’administra l’Oficina d’Ocupació de la RT i les seves delegacions i 
unitats regionals” (European, 2013, pàg. 6-7).

La tasca principal del Ministeri de Treball i Afers Socials és l’elaboració de 
mesures sistemàtiques i normatives legals a llarg termini, com també el suport 
a la millora de la qualitat dels serveis socials, com per exemple, el suport a la 
planificació de la xarxa de serveis socials en regions i municipis segons les 
necessitats detectades dels usuaris, la millora de les titulacions, la millora de 
la qualitat dels serveis, especialment pel que fa a la protecció dels drets dels 
usuaris, i les activitats cíviques i comunitàries del sector sense afany de lucre. 

Els estàndards de qualitat dels serveis socials es van establir segons una re-
comanació del Ministeri de 2002, que es va convertir en llei el 2007. Hi ha 
quinze estàndards. Tots els proveïdors de serveis socials de la RT han d’estar 
registrats al registre nacional i han de complir aquests criteris: finalitats i 
mètodes per prestar el servei, protecció dels drets legals, negociacions amb 
les persones que sol·licitin el servei, contracte de provisió de servei, plani-
ficació individual del procés, documentació de prestació del servei, queixes 
sobre la qualitat o la manera d’oferir el servei, continuïtat del servei social en 
altres recursos disponibles, equip humà i organització de la prestació del ser-
vei, desenvolupament professional, disponibilitat local i temporal del servei, 
coneixement de la provisió del servei social, entorns i condicions, situacions 
d’emergència, millora de la qualitat del servei social.

Conclusions

Els canvis polítics i socials que va desencadenar la successió del règim co-
munista a la RT van tenir una gran influència (no només) en l’accés de les 
persones discapacitades als serveis socials. El concepte global de les presta-
cions, especialment pel que fa als tipus de serveis i al paper de l’usuari, va 
experimentar canvis estructurals importants. L’èmfasi en la secularització 
de la societat i la persecució de qualsevol forma de sentiment religiós va 
fer desaparèixer la dimensió cristiana de l’acció social. L’Església va ser 
substituïda per l’Estat, que va assumir la responsabilitat del finançament, 
l’organització i la prestació de la totalitat dels serveis socials (Marhánko-
vá, 2014). La idea d’assistència estatal va estar oficialment impulsada per 
l’intent d’oferir serveis a tots els ciutadans, d’acord amb els valors igualita-
ris de la societat socialista. Tanmateix, en la pràctica, el sistema debilitava 
les oportunitats per als individus i les seves necessitats específiques i, en 
general, el sistema va traspassar la responsabilitat de l’individu a l’Estat. La 
ideologia que subratllava el paper de l’Estat com a prestador de serveis su-
perior va debilitar el sentiment de solidaritat amb les persones necessitades.

Durant el règim socialista, els serveis socials de l’Europa Central i de l’Est 
van adoptar un model sanitari basat únicament en l’estat de salut de l’usuari, 
mentre que els factors emocionals i socials que haurien estat determinants 
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de l’atenció van ser completament ignorats. Tanmateix, la societat totalitària 
no donava gaires oportunitats per proposar visions alternatives. Mentre que 
a Occident sorgien moviments socials i en defensa del consumidor que co-
mençaven a formular un concepte alternatiu d’atenció, el sistema de presta-
ció social i sanitària socialista era monopolitzat pel poder de l’Estat. Abans 
de 1989, el model de salut i serveis socials de la RT i d’altres països del bloc 
soviètic era típicament socialista i centralitzat, amb una jerarquia estricta en-
tre tipus d’atenció, una gran burocràcia i l’èmfasi en l’autoritat dels experts. 
Qualsevol avaluació dels serveis socials es basava únicament en l’aspecte 
quantitatiu. El nombre de llits institucionals es considerava el principal indi-
cador de l’eficiència de les prestacions.

La forta centralització del sistema que dominava tot l’Estat va començar a 
debilitar-se gradualment (després de la Revolució de Vellut de 1989) a causa 
del nou clima social i de les reformes del sistema d’administració social. El 
plantejament no individualista de l’Estat va ser substituït per la tendència 
a considerar el treball social com a part d’un procés en què els individus 
havien de ser responsables de les seves pròpies accions. Les persones van 
començar a ser considerades participants actius a l’hora de resoldre els seus 
problemes. Es va començar a donar importància al concepte de responsa-
bilitat individual com a part integral de la resolució de problemes (Mar-
hánková, 2014). La idea d’acostar la responsabilitat del funcionament dels 
serveis socials a aquells que els utilitzen es va reflectir en la reforma de 
l’Administració pública. A partir dels anys noranta, es va començar a esta-
blir una xarxa d’organitzacions no governamentals sense afany de lucre, que 
era completament inexistent en el model socialista. Actualment, les institu-
cions de l’Administració pública i els organismes no governamentals són 
els principals proveïdors de serveis socials a la RT. Es pot dir que el sistema 
actual de provisió de serveis socials ha estat descentralitzat i ha incorporat 
una sèrie d’organismes basats en un model d’atenció diferent, un model ca-
paç de atendre i satisfer les necessitats individuals dels usuaris. L’aparició 
d’aquests nous organismes està vinculada amb la transformació del sistema 
d’avaluació de serveis i amb l’ampliació de l’espectre de serveis oferts. Avui 
dia, l’èmfasi original en la quantitat com a principal criteri d’avaluació és 
rebutjat per una àmplia majoria. La tendència actual és donar una major 
importància a la qualitat dels serveis. Des de l’any 2011, el Govern txec ha 
implementat l’anomenada “Reforma social”. La Reforma social ha impli-
cat canvis legislatius i altres que afecten les persones amb discapacitat en 
l’àmbit de l’ocupació, els beneficis socials i els serveis socials.

Lenka Krhutová
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Facultat de Ciències Socials de la Universitat d’Ostrava
República Txeca 

lenka.krhutova@osu.cz
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L’animació sociocultural, un  
àmbit transversal a altres àmbits de 
l’educació social María D. Dapía 

Definir l’espai professional de l’educació social és una empresa en construcció. Un dels 
àmbits proposats, juntament amb d’altres, el constitueix l’animació sociocultural. Tanma-
teix, la pràctica professional de l’educació social és complexa, fet que es reflecteix en les 
interrelacions entre les diferents àrees d’intervenció atès que no hi ha unes fronteres clares 
entre elles. Aquest article recull, a partir de les opinions (qüestionaris semiestructurats) de 
professionals de l’educació social, les interconnexions de l’animació sociocultural en àrees 
tan diverses com centres de menors, toxicòmans, persones grans, discapacitats, etc. Els 
resultats indiquen que, en aquests contextos, l’animació sociocultural és un recurs per a la 
integració i promoció de col·lectius que viuen situacions de marginació, tot afavorint una 
major equitat per a tots. En conclusió, posen en evidència que, en la praxi de l’educació 
social, l’animació sociocultural s’ha incorporat a l’àmbit de l’educació especialitzada. 

Paraules clau:  
Animació sociocultural, Educació social, Àmbits, Pràctica professional, Perfil professional
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La animación sociocultural, un 
ámbito transversal a otros ámbitos 
de la educación social 

Definir el espacio profesional de la educación 
social es una empresa en construcción. Uno de 
los ámbitos propuestos, junto a otros, lo cons-
tituye la animación sociocultural. Sin embargo, 
la práctica profesional de la educación social es 
compleja, lo que se refleja en las interrelaciones 
entre las distintas áreas de intervención, no exis-
tiendo unas fronteras claras entre las mismas. 
Este artículo recoge, a partir de las opiniones 
(cuestionarios semiestructurados) de profesio-
nales de la educación social, las interconexiones 
de la animación sociocultural en áreas tan di-
versas como centros de menores, toxicómanos, 
personas mayores, discapacitados, etc. Los 
resultados indican que, en estos contextos, la 
animación sociocultural es un recurso para la 
integración y promoción de colectivos que viven 
situaciones de marginación, favoreciendo ma-
yor equidad para todos. En conclusión, ponen 
en evidencia que, en la praxis de la educación 
social, la animación sociocultural se ha incor-
porado al ámbito de la educación especializada.

Palabras clave: Animación sociocultural, 
Educación social, Ámbitos, Práctica profesio-
nal, Perfil profesional

Sociocultural Animation:  
a cross-disciplinary field in social 
education

Delimiting the professional niche of social edu-
cation is an ongoing endeavour. One of the pro-
posed fields is sociocultural animation. However, 
the professional practice of social education is 
complex, a condition that is reflected in the inte-
rrelationships among the different areas of inter-
vention, which have no clear boundaries between 
them. Though the opinions of social education 
professionals (via semi-structured questionnaires) 
the article examines the interconnections of socio-
cultural animation in such varied contexts as cen-
tres for young people, drug addiction, the elderly 
and people with disabilities. The results indicate 
that in these settings sociocultural animation is 
being used as a resource for the integration and 
promotion of marginal groups into society, foste-
ring greater equality for all. In conclusion, they 
highlight the fact that in the praxis of social edu-
cation, sociocultural animation is now integrated 
fully into specialized education. 

Keywords: Sociocultural animation, Social edu-
cation, Fields, Professional practice, Professio-
nal profile
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y Animació sociocultural versus educació social 

Són moltes les definicions existents en la literatura pedagògica al voltant de 
l’educació social. Freqüentment han estat qualificades d’imprecises i, per 
això, sovint en referir-nos a l’educació social com a pràctica professional es 
proposen àmbits en què s’exerceix l’educació social. 

L’educació social com a pràctica professional és considerada com aquella ac-
ció socioeducativa que es desenvolupa en diferents contextos. El Reial Decret 
1420/1991, de 30 d’agost, pel qual s’establia el títol universitari de Diplomat 
en Educació Social i les directrius generals pròpies dels plans d’estudis que 
permetien obtenir-lo establia que “els ensenyaments hauran d’orientar-se a la 
formació d’un/a educador/a en els camps de l’educació no formal, l’educació 
d’adults (incloent-hi la tercera edat), la inserció social de persones desadap-
tades i minusvàlides, així com en l’acció socioeducativa”. Aquest ha estat el 
concepte amb el qual des d’una perspectiva professional es va començar a 
definir el professional de “l’educació social”. Una descripció, en certa mesura, 
confusa, poc clara, que ens va portar de seguida a anar traçant àmbits, itineraris 
en què s’exercia –o es podria exercir– l’educació social. 

En aquest context, i amb el propòsit de seguir centrant el discurs, hem de 
reconèixer que l’educació social ha sorgit de la integració de diferents figu-
res ocupacionals existents abans de la promulgació de l’esmentat Reial De-
cret. Sense afany d’aprofundir en la història de l’educació social és rellevant 
destacar els educadors especialitzats i els animadors socioculturals com a 
antecessors dels actuals educadors socials. Com apunta el professor Caride 
(2005b), l’educació social manté des de fa molt de temps una estreta vincu-
lació amb l’animació sociocultural, reconeixent-la com a àmbit privilegiat 
de les seves pràctiques. Tanmateix, la connexió de l’animació sociocultural 
amb altres tradicions es pot convertir en una font d’enriquiment, però també 
es pot convertir en una font de confusions disciplinars o metodològiques i de 
definició professional (Ucar, 2012).

S’han emprat multitud de paràmetres, criteris o variables a l’hora de clas-
sificar els espais o àmbits de l’educació social. Els grans àmbits o àrees 
d’intervenció en què es materialitza la pràctica de l’educació social van ser 
l’educació de persones adultes, l’animació sociocultural, l’educació espe-
cialitzada i formació-animació sociolaboral ja que entre elles compartien un 
cert “aire de família” (Trilla, 2000). En les dues últimes dècades es ressalten 
sis àrees o àmbits d’actuació de l’educació social (Caride, 2005a, 111-112): 
l’educació permanent, amb especial èmfasi en l’educació-formació d’adults; 
la formació laboral i ocupacional; l’educació en i per al lleure; l’animació 
sociocultural i el desenvolupament comunitari; l’educació especialitzada; i 
l’educació cívico-social. 

El nou marc que ha suposat en l’educació superior la Convergència Euro-
pea també ha originat reflexions al voltant dels nous títols. El conegut llibre 
blanc Título de grado en Pedagogía y Educación Social (ANECA, 2005), en 
gran mesura gràcies al suport prestat per la Conferència de Degans i Direc-
tors de Magisteri i Educació (Caride, 2008), situa les directrius per al títol de 
grau en Educació Social. Aquesta proposta, motivada per la Declaració de 
Bolonya, permet que el títol universitari d’educador social estigui orientat a 
l’obtenció de grau, abandonant, en conseqüència, la condició de diplomatura 
o ensenyaments de primer cicle universitari. 

En aquest context es defineix l’educador/a social com “un agent de canvi so-
cial, dinamitzador de grups socials a través d’estratègies educatives que ajudin 
els subjectes a comprendre el seu entorn social, polític, econòmic i cultural i 
a integrar-se adequadament” (ANECA, 2005, 127). Així mateix, s’estableix 
que, atenent al camp professional, els seus grans àmbits d’intervenció serien 
tres: educació social especialitzada, animació sociocultural –“es caracteritza 
per prestar atenció a les necessitats socioculturals i al desenvolupament comu-
nitari d’una determinada comunitat, població o territori” (p. 128)– i educació 
de persones adultes. Una proposta de delimitació i major concreció dels àmbits 
i perfils professionals queda recollida a la taula 1. 

Taula 1. Àmbits professionals de l’educació social

Àmbits professionals vinculats al camp de l’educació social
Formador de persones adultes i persones grans
Especialista en atenció educativa a la diversitat
Educador ambiental
Educador familiar i de desenvolupament comunitari
Educador en processos d’intervenció social 
Mediador en processos d’intervenció familiar i socioeducativa
Animador i gestor sociocultural
Educador de temps lliure i lleure 
Educador d’institucions d’atenció i inserció social 
Educador en processos d’acollida i d’adopció 
Font: ANECA (2005). La cursiva és nostra. Pretén reflectir la presència de l’animació  
sociocultural (en un sentit ampli) en els perfils proposats.

En conseqüència amb el que s’ha exposat, tant a la definició que es recull al 
Reial Decret que regulava el títol d’educador/a social de 1991, com en els 
àmbits professionals que s’hi van associar, així com en les noves propostes 
de grau plantejades –títol de grau en Educació Social–, s’inclou l’animació 
sociocultural sota el paraigües de l’educació social. Ja el Reial Decret de 
1991 proposava una matèria troncal anomenada “Programes d’animació so-
ciocultural”; actualment els plans d’estudi de grau inclouen matèries que 
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desenvolupen aquesta formació tot i que amb diferències evidents entre les 
diferents universitats (Dapía, 2012a) i així mateix estan recollides competèn-
cies relatives als documents professionalitzadors (ASEDES, 2007). Per tant, 
en el marc de la formació inicial universitària d’educació social, l’animació 
sociocultural està continguda amb una parcel·la de l’educació social, però 
no com una titulació pròpia; fora del context universitari existeix una major 
consolidació des de fa més de quinze anys que s’estableix amb el títol de 
Tècnic Superior en Animació Sociocultural (Reial Decret 2050/1995). 

L’interès per segregar l’educació social en àmbits/perfils ens ha portat, no 
en poques ocasions, a plantejar-los com a àmbits diferenciats, inconnexos, 
com a realitats independents i sense punts d’intersecció. Si analitzem la rea-
litat ens adonem que aquesta constitueix una imatge distorsionada de la ma-
teixa. La pràctica de l’educació social és complexa, plural i diversa en la qual 
s’estableixen interrelacions i interseccions entre els diferents àmbits. Un dels 
autors que s’ha manifestat en aquest sentit ha estat Miquel Gómez (2003, 
240) en afirmar que “aquests àmbits són complementaris i que presenten 
punts d’intersecció, i que existeixen algunes característiques definitòries 
pròpies de cada un dels àmbits, però també d’altres que són compartides”. 
Planteja que la representació gràfica més adequada dels àmbits no correspon 
amb conjunts separats (atorgant a cada conjunt un àmbit) sinó, al contrari, 
com a interseccions de conjunts, a través de la qual es reflecteix que les fron-
teres entre els àmbits no són clares, sinó més aviat difuses i amb múltiples 
punts d’intersecció, sent precisament “la seva intersecció el que dóna lloc a 
la versatilitat de l’educació social” (Caride, 2003, 50). Aquesta dificultat per 
concretar límits entre els diferents àmbits de l’educació social es relaciona, 
com hem avançat, amb la riquesa i la variabilitat de la seva pràctica, però 
també amb el fet que les variables que configuren aquests àmbits no són 
excloents, sinó interdependents: el grup d’edat defineix l’educació de perso-
nes adultes, l’existència de col·lectius singulars (educació especialitzada) i 
l’àrea d’organització institucional (el lleure, el sistema educatiu...). 

En els apartats que segueixen ens centrem a examinar en quina mesu-
ra l’animació sociocultural està present, és transversal, a altres àmbits de 
l’educació social, particularment l’educació especialitzada. Aquestes apor-
tacions pretenen, així mateix, seguir avançant en la necessària major clari-
ficació del perfil professional de l’educador social. No hem abordat l’àmbit 
de l’educació de persones adultes, en primer lloc, perquè com apunten Cam-
pillo i Molina (2009, 164), “de fet avui, l’educació d’adults continua sense 
entrar en el joc de la professionalització, i són els educadors especialitzats 
i els animadors, en menor mesura, els que estan duent a terme el recorregut 
connotatiu a tota professió que es troba en vies de seguir construint la seva 
identitat professional”. En segon lloc, perquè clarament l’animació sociocul-
tural està continguda entre els àmbits d’intervenció de l’educació de perso-
nes adultes; tot i que podem identificar l’existència de diferents propostes, 
podem constatar una certa convergència a incloure el camp de la formació 
bàsica, la formació relacionada amb el món professional-laboral, la forma-

ció per al “desenvolupament personal” (interpretada de manera àmplia, amb 
prevalença per a alguns autors de tots els aspectes relacionats amb la cultura) 
i finalment la projecció “social”, “política”, “comunitària”, etc. (Requejo, 
2003, 82 i ss).

El nostre estudi i anàlisi parteix d’un qüestionari adreçat a diferents profes-
sionals de l’educació social, l’exercici dels quals es desenvolupa en espais 
variats emmarcats en l’educació especialitzada, per identificar quines inicia-
tives/activitat d’animació sociocultural s’estan duent a terme, l’enfocament 
adaptació, així com la seva justificació. 

Metodologia

La recerca que presentem té com a objectiu indagar i conèixer l’ús que dife-
rents professions que treballen en l’educació social fan de l’animació socio-
cultural en contextos (emmarcats en l’educació especialitzada) no específics 
d’aquest àmbit. Per a la recollida de dades es va administrar un qüestionari, 
“L’animació en la pràctica professional”, dissenyat ad hoc, atesa la inexistèn-
cia de cap altre qüestionari que complís els objectius que preteníem. El qües-
tionari estava constituït per vint-i-quatre ítems, agrupats en quatre categories 
(vegeu taula 2). 

Taula 2. Estructura del qüestionari “L’animació en la pràctica professional”

Bloc 1. Dades d’identificació personal (edat, sexe, titulació, etc.) Ítems 1-4
Bloc 2. Dades d’identificació professional i laboral (institució de 
treball, tipus de contracte, antiguitat, etc.) Ítems 5-12

Bloc 3. Perfil professional (col·lectiu al qual atén, àmbit, objectius, 
funcions, programes, etc.) Ítems 13-17

Bloc 4. L’animació sociocultural en la seva tasca professional 
(programes/activitats relacionades amb l’animació, funcions,  
motius per a la seva incorporació, beneficis, importància, etc.)

Ítems 18-24

Les persones seleccionades han estat convidades a participar en funció d’un 
criteri, que exercissin la seva tasca en l’àmbit de “l’educació especialitzada” 
i que en cap cas fos una institució específica d’animació sociocultural. A 
més s’ha tingut en compte la seva pertinença als diferents subàmbits de la 
inadaptació: infància en situació de risc, discapacitats, persones grans, do-
nes, atenció a drogodependències, etc. No hi són tots els perfils professionals 
existents en aquest camp, però sí una mostra àmplia. Preferentment, es van 
buscar educadors i educadores socials sempre que fos possible, encara que hi 
ha àmbits en els quals de moment encara no han incorporat aquesta categoria 

Les variables que 
configuren aquests 

àmbits no són 
excloents, sinó 

interdependents
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i altres professionals exerceixen les funcions. Les estratègies emprades per 
accedir als professionals de l’educació social consultats han estat: 

• Llistat de professionals/institucions adscrits al pràcticum de la Facultat 
de Ciències de l’Educació d’Ourense

• Contactes personals 

Un cop escollits els subàmbits es va contactar telefònicament amb les perso-
nes i posteriorment se’ls va enviar una carta acompanyada del qüestionari. 
Atès que eren contactes, la resposta fou positiva, encara que no s’aconseguí 
el 100% dels qüestionaris remesos; la taxa de rebuig es va situar en l’1%, i 
la mostra va quedar constituïda per 17 participants, dels quals el 70.5% eren 
dones i el 29.5 homes. A la taula 3 presentem el llistat nominal d’entitats a 
les quals s’ha sol·licitat, i hi han accedit. 

Taula 3. Mostra: Llistat d’entitats col·laboradores 

Entitats Subàmbits d’actuació
Associació AIXIÑA
DOWN (Ourense/Vigo) Discapacitat

Centre Educatiu Santo Anxo (Xunta de Galicia)
Associació TRAMA
Aldees Infantils (Centro de dia i Centre de Protecció)
FAISCAS Sociedad Cooperativa Galega

Menors en risc

Proyecto Hombre (Galicia)
ACLAD
Comunitat Terapèutica Sagrada Família  
(Fundació San Rosendo)
Comité Cidadá Antisida (Ourense)

Atenció a  
drogo-dependents

AFAOR
Centre de dia Creu Roja (Ourense)
Ajuntament d’Ourense
Centre de dia/Habitatge comunitari (Avió)

Persones grans

Mancomunitat “Terra de Celanova”
Ajuntament d’Ourense
Centre ALUMAR (Càritas)

Educació familiar

En la recerca de tendències que ens permetin descriure i entendre millor la 
realitat professional dels educadors socials, hem dut a terme una anàlisi de 
contingut de les diferents respostes després de successives lectures de les 
mateixes. Seguidament presentem els resultats més rellevants atenent els di-
ferents sectors estudiats. 

Resultats

Persones grans

Les persones grans constitueixen en les societats occidentals un col·lectiu 
que va augmentar en els darrers anys i que, segons les projeccions, conti-
nuarà incrementant-se. Són múltiples les definicions existents de persones 
grans, tercera i/o quarta edat, en les quals no ens aturarem pas. Ens interessa 
destacar que, tot i que envellim segons hem viscut (i per això en comptes de 
parlar de tercera edat hauríem de parlar de persones grans diferents), apareix 
una qüestió que les uneix totes (o a la majoria), definida per la seva relació 
amb el temps. La disponibilitat de temps lliure és una característica com-
partida per un percentatge alt d’aquest col·lectiu, si bé la preferència per 
l’ocupació del mateix vindrà determinada per la història personal de cada 
subjecte, així com per factors econòmics, culturals, de salut, etc. 

“El col·lectiu de la tercera edat necessita una veritable animació en tota 
l’extensió de la paraula” (De Miguel, Lalana i Martín, 1999). Per satisfer les 
seves necessitats, com a mecanismes de millora de la seva qualitat de vida, 
les propostes d’animació sociocultural adreçades a aquest col·lectiu haurien 
d’atendre els diferents interessos i/o preferències. L’heterogeneïtat d’aquest 
grup i la diversitat de situacions de partida de les persones grans exigeix una 
diversitat de respostes, d’ofertes. A més, les oportunitats són diferents en el 
medi rural i en l’urbà (Dapía, 2012b).

Les activitats d’animació sociocultural adreçades a persones grans es poden 
dur a terme en institucions específiques (aules de persones grans, associa-
cions...) o bé en institucions no específiques d’animació sociocultural (per 
exemple, residències, centres de dia...), és a dir, centres la funció dels quals 
no està directament adreçada a l’animació. Ens aturarem en aquests últims 
per conèixer en quina mesura integren aquestes funcions. 

Els objectius de les intervencions relacionades amb l’animació sociocultural 
que es plantegen en aquests centres s’orienten a donar sentit al temps lliure 
de les persones grans (fins i tot recuperar el propi sentit de la seva vida), 
activant i/o mantenint les seves capacitats (físiques, socials i mentals), a tra-
vés d’activitats d’animació sociocultural, com a mitjà de desenvolupament 
sociocultural i millora de la qualitat de vida. 

Per a la consecució d’aquests objectius, les principals funcions que realitza 
l’educador/a social són: a) analitzar les necessitats i el context; b) dissenyar, 
implementar i avaluar programes d’animació sociocultural; c) fer una va-
loració i un seguiment psicopedagògic individualitzat dels participants; d) 
estimular i motivar; e) simplement escoltar i conversar. 
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Els motius que justifiquen la incorporació de les activitats d’animació es 
concreten a donar resposta a l’elevada quantitat de temps llibre del qual dis-
posen les persones grans, que es planteja com una alternativa a la soledat i a 
la vida sedentària que els caracteritza. Des d’aquesta perspectiva, els benefi-
cis que els aporten són diversos: dinamisme, activitat, alegria, sentit a la seva 
vida i al seu temps..., cosa que es tradueix en una millora de l’autoestima, de 
la vivència personal (fins i tot de la seva estada al centre) i de la seva qualitat 
de vida. 

No hem d’oblidar tampoc “l’ús” de l’animació en aquest col·lectiu amb un 
enfocament terapèutic (per exemple, malalts d’Alzheimer) ni les seves in-
negables aportacions per promoure l’autonomia personal i l’atenció a la de-
pendència, tal com es defensava a la Llei de la Dependència en el marc d’un 
envelliment actiu (WHO, 2002).

Menors

Ens referim en aquest apartat als menors que es troben en situació de risc, 
desemparament (els seus pares no se’n fan responsables o no poden cobrir 
les seves necessitats) o conflicte social (tenen denúncies i/o compleixen me-
sures judicials) i que necessiten una atenció especialitzada en equipaments o 
centres (diürns o residencials) destinats a aquesta finalitat i adreçats a aquest 
sector de la població. 

La tipologia de centres és molt variada: cases de primera acollida, mini-
residències, llars, centres de reeducació, habitatges tutelats, centres de dia, 
etc., segons les mancances i les necessitats dels menors, diferint fonamen-
talment si els menors han de complir mesures judicials o si, pel contrari, 
cal atendre una situació de desemparament, o algun problema d’inadaptació 
social. Independentment de la tipologia dels centres, la seva organització i 
el seu funcionament giren entorn a una meta comuna: afavorir el desenvolu-
pament integral del menor duent a terme tantes intervencions socioculturals 
com calgui, cosa que exigeix disposar d’un projecte socioeducatiu general 
de centre, així com de projectes educatius individualitzats, segons l’atenció 
personalitzada requerida per cada menor. 

En aquest marc sorgeix la introducció de l’animació planificada dels menors, 
si bé aquests poden assistir també a altres llocs per fer ús d’altres recursos de 
lleure o culturals (Landrove, 2001).

Els professionals entrevistats emfasitzen la importància que per a ells té la 
pràctica d’activitats d’animació en la seva experiència diària, equiparant-la 
a altres funcions d’atenció bàsica que realitzen. Els objectius que es plan-
tegen amb aquestes actuacions s’adrecen a millorar el desenvolupament i 

l’enriquiment sociopersonal a través de la participació en activitats, així com 
a prevenir compartiments de lleure poc saludables (consum de drogues, vio-
lència...). 

Per a la consecució d’aquests objectius es promouen alternatives de lleure 
que evitin pràctiques de risc, tant realitzades específicament per als menors 
o en coordinació amb altres institucions de la zona. En conseqüència, les 
funcions portades a terme pels educadors es concreten en la planificació i 
execució d’activitats com ara tallers, visites, vídeo-fòrums, dinàmiques de 
grup, activitats esportives, etc., i, en coordinar altres actuacions amb entitats 
externes al centre, preferentment la utilització de serveis “prestats” de la co-
munitat, tot promovent la integració dels menors en els recursos de l’entorn. 

Les raons que addueixen per a la incorporació de l’animació en la seva activitat 
professional es relacionen fonamentalment amb considerar-les un instrument 
de treball, una metodologia que afavoreix la motivació, estimula la iniciativa i 
la participació activa. A més, expressen que són un recurs per ocupar el temps 
lliure, educar a través del lleure i millorar les habilitats socials. 

Toxicomanies

Actualment hi ha una associació entre lleure i consum de substàncies fona-
mentalment en la joventut que es fa visible en un patró caracteritzat per l’ús 
de drogues amb finalitats recreatives. En aquest context, d’una banda, el 
consum de drogues sembla associar-se a les pràctiques de lleure –un referent 
estès– i, d’altra banda, el lleure és simultàniament un context de risc i de pro-
tecció (Caldwell-Baldwin; Walls-Smith, 2004) que ens ajuda a treballar en 
la prevenció del consum. De fet, les activitats de lleure han estat vistes com 
a essencials en el desenvolupament de la vida perquè promouen resiliència 
i, per tant, poden ser considerades “factors de protecció” per a la salut i el 
benestar (Hutchinson, 2011). Per tant, la prevenció de les drogodependèn-
cies és un element a considerar des de l’animació sociocultural, la màxima 
representació de la qual la trobem en els anomenats “programes alternatius 
de lleure” (Martín-Moncada, 2003). Per tant, podem destacar el paper de 
l’animador/a sociocultural en la prevenció, planificant i implementant acti-
vitats alternatives i fomentant la participació en les mateixes. 

D’altra banda, en els centres terapèutics de toxicomanies, els programes 
tenen una triple vessant: sanitària, psicològica i social. A l’àrea social, 
l’enfocament atorgat a l’animació en aquests centres es defineix com a tera-
pèutic, en tant que dóna resposta a la integració i la promoció del desenvo-
lupament personal i social dels individus. L’animació compleix, en aquests 
centres, una funció necessària i imprescindible, que ajuda a evitar situacions 
d’avorriment i/o absència d’alternatives d’ocupació del temps lliure evitant 
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recaigudes motivades per aquesta circumstància. No podem oblidar, com 
assenyalen els professionals consultats, que un dels factors més importants 
en les recaigudes és el mal ús del temps lliure i una de les mancances detec-
tades és la baixa activitat lúdica i d’activitats de lleure saludables d’aquest 
col·lectiu. Per això, en aquest àmbit un dels objectius plantejats és redesco-
brir i plantejar altres formes de viure el lleure que contribueixen a prevenir 
recaigudes i toxicomanies. 

Seguint Olivar i Tembras (2007) i Comas et al. (2010), el professional so-
cioeducatiu en el treball amb persones drogodependents ha d’abordar con-
tinguts relacionats amb l’educació per al lleure i el temps lliure, educació 
per a la no-violència, coeducació prelaboral, educació cultural, educació am-
biental, educació sobre el consum, animació sociocultural i educació inter-
cultural. Des d’aquest enfocament socioeducatiu integral d’aquests centres, 
l’animació sociocultural es planteja objectius que busquen dotar les persones 
d’habilitats i destreses per a una vivència de lleure saludable que l’ajudin a 
evitar situacions de risc de consum, conèixer i/o recuperar alternatives per 
a l’ocupació del temps lliure i despertar nous interessos, estimular la seva 
participació en diferents iniciatives, augmentar la seva autonomia, assumir 
responsabilitats, incrementar la seva autoestima, les seves relacions socials i 
millorar la seva capacitat de convivència. 

El  paper dels educadors en relació amb els objectius assenyalats és essencial-
ment “animador”, motivador, fomentant la participació. Alhora, realitzen tas-
ques de programació, acompanyament i implementació i avaluació d’activitats. 
El panorama d’iniciatives que desenvolupen es materialitza en accions com les 
següents: activitats culturals (xerrades, debats, vídeo-fòrums, comentaris de 
premsa), visites i sortides, activitats esportives (natació, senderisme, jocs de 
grup...), entrenament en habilitats socials, tallers. Per últim, assenyalen que, a 
més d’aquestes activitats, l’animació en el sentit més ampli és fonamental com 
a metodologia en totes les activitats que es realitzen. 

Educació familiar

L’educació familiar és aquella que es realitza en el context familiar, fona-
mentalment encarregada als pares sobre els fills i filles. A més inclou les 
pràctiques educatives aplicades per agents socioeducatius al sistema familiar 
i als seus membres. Fet aquest aclariment, nosaltres ens centrem en aquesta 
segona accepció. Entenem per programa d’educació familiar el conjunt de 
projectes i serveis de suport educatiu i psicosocial adreçats a les famílies amb 
l’objectiu de detectar, prevenir i superar les situacions de dificultat, promo-
vent processos de canvi que afavoreixin un ajustat exercici de les funcions 
familiars, així com l’autonomia, la responsabilitat i la participació social de 
les persones, grups i comunitats. 

Des dels ajuntaments i mancomunitats d’ajuntaments, els educadors i educa-
dores socials dissenyen i implementen programes d’educació familiar (pre-
ferentment al domicili familiar). Les seves actuacions es desenvolupen en 
col·laboració amb els professionals dels serveis socials de base. 

L’educació familiar té com a destinataris els diferents membres de la unitat 
familiar, amb l’objectiu de compensar les situacions més deficitàries que 
s’identifiquin en cada espai: per això, les intervencions tenen un caràcter 
individualitzat i integral. El perfil d’aquestes famílies, majoritàriament, po-
dria definir-se com a “vulnerables” i amb problemàtiques sociofamiliars i 
econòmiques diverses. 

L’enfocament de les seves intervencions és general, abordant actuacions en 
diferents àrees: feina, salut, economia, relacions socials, convivència, vivèn-
cia, escola, etc. 

La justificació expressada per a la incorporació de l’animació/lleure en els 
programes d’educació familiar recolza, fonamentalment, en el fet de consi-
derar-la un recurs que fomenta la integració social de persones que es troben 
en una situació d’exclusió social, i/o com a estratègia de prevenció de la 
marginació social; a més, apunten que en algunes zones (particularment en 
l’àmbit rural) no hi ha cap altra oferta d’animació més que la que s’ofereix 
dels programes d’educació familiar. 

Les activitats d’animació que es duen a terme en els diferents programes 
són, per exemple organització i desenvolupament de campaments destinats 
a menors de famílies que estan sota el paraigües d’aquests programes; dis-
seny i implementació d’activitats de lleure en els programes de prevenció de 
drogodependències o de prevenció de la marginació infanto-juvenil; foment 
i acompanyament, per a la integració d’usuaris del programa d’ajuda a domi-
cili en associacions per ocupar el seu temps lliure; o una proposta d’activitats 
d’animació i lleure adreçades a immigrants. 

Discapacitat

Estudis recents confirmen que el lleure i les activitats recreatives són im-
portants per a la integració i el desenvolupament de totes les persones, par-
ticularment per a les que presenten alguna discapacitat (Bult-Verschuren-
Jongmans-Lindeman-Ketelaar, 2011). Molts individus amb discapacitat 
estan immersos des d’edats molt primerenques en processos de rehabilitació. 
L’objectiu bàsic d’aquests processos és millorar i optimitzar el funcionament 
diari, incrementar el seu benestar i qualitat de vida. Vargus-Adams-Martín 
(2010) conclouen que pares, professionals i joves consideren que una major 
participació en activitats de lleure és un dels resultats més importants de la 
intervenció. 
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El lleure actualment és entès com un dret humà bàsic (WLRA, 1993) i com 
una part important del procés de socialització i de desenvolupament. El dret 
al lleure de les persones amb discapacitat està explícitament recollit a la 
legislació actual, reconegut per a tots els ciutadans; tanmateix, com apunten 
Gorbeña-González-Lázaro (1997, 177), per a aquest col·lectiu “el dret al 
lleure és un dret conculcat”, ja que no sempre, a la pràctica, es garanteix 
l’exercici d’aquest dret. Existeix un percentatge ampli de persones (de totes 
les edats) que, atesa la seva condició física o psíquica –o totes dues–, no te-
nen les mateixes oportunitats en els serveis/activitats que els seus homòlegs 
no discapacitats. 

Aquesta situació ha generat que des d’institucions o associacions adreçades 
a l’atenció de persones discapacitades s’hagi incorporat l’àrea del lleure, 
com una part més de l’atenció prestada a aquest col·lectiu. Tradicionalment, 
els serveis d’atenció se centraven sobretot en la salut –en la perspectiva més 
mèdica–; amb el pas del temps hem assistit a un desplaçament en l’oferta de 
serveis, tot ampliant-la cap a la millora de la qualitat de vida dels individus. 

L’objectiu fonamental dels programes de lleure adreçats a les persones amb 
discapacitat és afavorir una efectiva integració dels mateixos a la vida social, 
cultural, esportiva..., en igualtat de condicions que la resta de la societat 
tot contribuint al seu desenvolupament personal. Aquest objectiu general es 
concreta en diferents objectius específics: desenvolupar habilitats socials, 
afavorir i fomentar les relacions interpersonals, potenciar les capacitats indi-
viduals, participar en la comunitat, fomentar l’autogestió i autonomia del seu 
temps lliure, incrementar la seva participació en activitats de lleure, millorar 
el seu procés de socialització i d’integració tant dins com fora del centre. 

Es tracta d’un grup heterogeni, amb diferents problemàtiques, cosa que exi-
geix de l’educador/a participar en la valoració d’ingrés (per a una millor 
adaptació als seus interessos i necessitats), planificació i gestió d’activitats, 
revisió i seguiment de la seva assistència i participació i de la consecució 
dels objectius individuals i d’àrea, organització de grups... Pels mateixos 
arguments, l’oferta d’activitats és àmplia: tallers variats, com ara estimulació 
cognitiva, de memòria, psicomotricitat, teràpia, ocupacional, musicoteràpia, 
vídeo-fòrums, sortides, excursions, ús d’activitats comunitàries, campa-
ments... 

Proposen un lleure integral i inclusiu, i és per això que les propostes 
d’actuació inclouen “lleure obert” (adreçat a tota la societat, sense segre-
gació), “lleure familiar” (gaudir a casa, en família) i “lleure específic” (amb 
persones amb discapacitat). 

Conclusions

Sense aprofundir en el concepte d’animació sociocultural, sobre el qual exis-
teix una àmplia i diversa gama de definicions, amb accepcions diferencia-
dores (metodologia, procés, acció, intervenció...), no necessàriament con-
tradictòries (Trilla, 1997), totes elles conflueixen en, almenys, els següents 
aspectes fonamentals de l’animació sociocultural: processos educatius, pràc-
tiques eminentment participatives, de caràcter grupal, col·lectiu, que afa-
voreixin les interrelacions socials, amb la finalitat de possibilitar el màxim 
desenvolupament personal, social i cultural. 

Les dades presentades ens permeten concloure que les propostes participa-
tives de l’animació sociocultural s’han estès a altres àrees de l’educació so-
cial; és difícil delimitar amb claredat on comencen i on acaben les actuacions 
d’animació sociocultural. La funció que l’educació per al lleure i l’animació 
sociocultural desenvolupa en l’àmbit de l’educació especialitzada es troba 
ja incorporada a la pràctica de molts educadors. Això ens planteja alguns 
interrogants, amb l’objectiu d’avançar en la definició de la pràctica pro-
fessional de l’educació social i en les necessàries repercussions en la seva 
formació universitària. Cal seguir definint l’animació sociocultural com un 
àmbit propi i específic de l’educació social? O al contrari, seria més adequat 
defensar que l’animació sociocultural, més que no pas un espai delimitat, 
és una metodologia d’intervenció l’aplicació de la qual es pot traslladar a 
qualsevol àrea o espai de la intervenció educativa? L’anàlisi presentada ens 
situa en la segona perspectiva, entenent que tindria més sentit plantejar-se 
les contribucions de l’animació sociocultural a programes d’altres àmbits 
de l’educació social. Com indiquen Campillo i Molina (2009), d’una banda, 
l’educació de persones adultes i l’animació sociocultural han seguit camins 
paral·lels i difícilment separables i, d’altra banda, la pràctica dels animadors 
socioculturals s’ha acabat trobant amb individus o grups que, per la seva 
situació d’inadaptació o marginació social, plantejaven nous reptes als mo-
dels i metodologies més tradicionals d’animació, que l’ha emparentat amb 
l’educació especialitzada. Tot seguit perfilem alguns dels avenços sobre el 
seu emparentament. 

L’educador/a social és un professional de l’àmbit socioeducatiu que pretén el 
desenvolupament personal i sociocultural, la promoció, la promoció, la inte-
gració i la participació dels subjectes en/amb la comunitat. Aquesta manera 
d’entendre l’educador social ens obliga a plantejar que la seva actuació hagi 
de ser globalitzada, tot fonamentant l’animació sociocultural com a un re-
curs de cara a l’assoliment d’aquesta ambiciosa meta, com una resposta per a 
la seva integració sociopersonal.  L’animació sociocultural com a estratègia 
d’intervenció permet abordar una intervenció adreçada a aquests col·lectius 
des de i amb la comunitat i no un treball aïllat amb els individus, en una 
doble vessant. D’una banda, és un instrument de dinamització i participació 
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i, d’altra banda, afavoreix la prevenció de problemàtiques socials i sense 
descuidar el seu procés de rehabilitació.

En primer lloc, en el pla personal, l’animació sociocultural contribueix al 
desenvolupament més individual, personal i a un enfortiment de l’autoestima 
i l’autonomia. En segon lloc, en l’àmbit sociocultural, el paper de l’animació 
sociocultural parteix de la consideració que el temps lliure pot ser una varia-
ble que potencia i tradueix desigualtats socials. Tanmateix, des d’un enfoca-
ment educatiu, el lleure i el temps lliure es poden plantejar com un factor de 
protecció que eviti els processos de marginació social, i per això, plantejar 
que el lleure no sigui un factor més d’exclusió sinó que faciliti la inclusió, tot 
buscant una major accessibilitat i tot afavorint una major equitat i oportunitat 
per a tota la comunitat. 

L’abundant temps de lleure del qual habitualment disposen els integrants 
de col·lectius que viuen en situacions de marginació, inadaptació i exclusió 
social constitueix un element idoni per ser emprat en actuacions adreçades a 
facilitar la inserció en la societat. 

Finalment, en el pla de la formació universitària dels educadors socials la 
nostra recomanació aniria en la línia d’apostar per una formació general i 
unitària, atès que els plantejaments, teories, mètodes, etc., són comuns, ja 
que la seva dimensió professional així ho constata. Això no obstant, exis-
teixen disciplines específiques d’aproximació als diversos contextos en què 
es desenvolupa l’educació social. El discurs que hem de transmetre els pro-
fessors d’educació social donarà suport i defensarà el caràcter globalitzador 
de les actuacions professionals, tot plantejant el contingut de les matèries 
com a aportacions, evitant la compartimentació dels coneixements i de les 
pràctiques professionals. Coincidim amb Caride (2008, 128) que la qualifi-
cació d’un educador/a social haurà d’estar vertebrada per tres línies d’acció 
que facin possible: “capacitats, competències, habilitats i coneixements poli-
valents diversos; interpretar i projectar en tota la seva complexitat i diversitat 
l’acció-intervenció socioeducativa; i, amb una mentalitat oberta a la plurali-
tat dels sabers i metodologies, de clara vocació praxiològica”. 

No existeixen unes fronteres clares entre els diferents àmbits d’actuació dels 
i de les educadores socials i per tant ens exigeix la no fragmentació de la 
praxi socioeducativa tot abordant-la des d’un enfocament integral, integra-
dor e integrat. La versatilitat de les funcions i competències de l’animació 
sociocultural ens permet considerar-la un àmbit transversal a altres àmbits; 
en conseqüència, es planteja no tant com un àmbit clarament definit, sinó 
com una pràctica educativa, una estratègia de dinamització social que es pot 
aplicar a diferents sectors de la població segons l’edat (infància, joventut, 
persones adultes i persones grans), així com una resposta per a la integració 
i promoció de col·lectius socialment desfavorits, a través de processos de 
participació que permetin actuar tant en l’individu com en l’entorn social i 

en el marc del seu propi context. Com diu Viché (2003), tot i que la formació 
de l’educador social està institucionalment establerta i reglada, no es pot dir 
el mateix pel que fa a la institucionalització del seu estatus professional. 
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Avaluació del grau de satisfacció  
experimentat pels drogodependents 
de tres dispositius residencials de la 
Comunitat de Madrid 

Les valoracions que expressen els destinataris dels diferents recursos de caràcter socioedu-
catiu constitueixen una font d’informació molt útil a l’hora de perfilar i orientar les possibles 
accions per part dels professionals dels recursos socioeducatius. En aquest sentit, amb el pre-
sent treball es pretén avaluar el grau de satisfacció experimentat pels usuaris drogodependents 
de tres dispositius residencials públics de la Comunitat de Madrid, gestionats per l’Associació 
Epsilon. Amb aquesta finalitat, al llarg de tres anys s’ha passat un qüestionari voluntari a tots 
els usuaris d’aquests recursos. El criteri d’inclusió emprat per a la selecció de la mostra final 
de l’estudi es va establir d’acord amb dues exigències: una permanència mínima en el recurs 
major a un mes i l’entrega complimentada de, com a mínim, tres preguntes del qüestionari. 
Això va configurar una mostra final de seixanta persones. Els resultats mostren un elevat índex 
de satisfacció de qüestions referides al context socioeducatiu i a l’equip educatiu.
Paraules clau: Drogodependència, Satisfacció, Recursos, Qualitat educativa, Tractament 
socioeducatiu

R
es

um

Evaluación del grado de  
satisfacción experimentado por 
los drogodependientes de tres 
dispositivos residenciales en la 
Comunidad de Madrid 
Las valoraciones que expresan los destinatarios 
de los diferentes recursos de carácter socioedu-
cativo constituyen una fuente de información muy 
útil a la hora de perfilar y orientar las posibles 
acciones por parte de los profesionales de los 
recursos socioeducativos. En este sentido, con el 
presente trabajo se pretende evaluar el grado de 
satisfacción experimentado por los usuarios dro-
godependientes de tres dispositivos residenciales 
públicos de la Comunidad de Madrid, gestiona-
dos por la Asociación Epsilon. A tal fin, a lo largo 
de tres años se pasó un cuestionario voluntario a 
todos los usuarios de dichos recursos. El crite-
rio de inclusión utilizado para la selección de la 
muestra final de estudio se estableció de acuerdo 
a dos exigencias: una permanencia mínima en el 
recurso mayor a un mes y la entrega cumplimen-
tada de, al menos, tres preguntas del cuestionario. 
Esto configuró una muestra final de sesenta per-
sonas. Los resultados muestran un elevado índice 
de satisfacción en cuestiones referidas al contexto 
socioeducativo y al equipo educativo. 
Palabras clave: Drogodependencia, Satisfac-
ción, Recursos, Calidad educativa, Tratamiento 
socioeducativo

Evaluation of the Degree of 
Satisfaction Experienced by Drug 
Addicts in Three Residential 
Facilities in Madrid 

The opinions expressed by users of the various 
socio-educational resources are a very useful 
source of information in shaping and guiding the 
possible actions of social education professio-
nals. This being so, the present study sets out to 
assess the degree of satisfaction experienced by 
dependent drug users at three public residential 
facilities in the Community of Madrid, managed 
by the Asociación Epsilon. To this end, over three 
years all users of those resources were invited to 
complete a voluntary questionnaire. The inclu-
sion criteria used to select the final study sample 
was based on two requirements: a minimum stay 
in the facility of one month and the completion of 
at least three survey questions. This resulted in a 
final sample of sixty people. The findings show a 
high rate of satisfaction in areas relating to the 
socio-educational context and the social educa-
tion team. 

Keywords: Drug dependence, Satisfaction, Re-
sources, Educational quality, Social education 
treatment 
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y “La salut s’ha convertit avui en un objectiu prioritari per a qualsevol país.” 

Vega, 1993: 64 

Durant els últims anys s’ha incrementat la preocupació relacionada amb la 
valoració de la qualitat dels serveis de salut per part dels mateixos pacients, 
generant-se nombrosos estudis sobre la satisfacció experimentada per aquests 
pacients ens els serveis sanitaris (Donabedian, 1984; Cottle, 199; González, 
2007; De la Fuente, 2009; INSALUD, 2011; INSALUD 2012). Tal com as-
senyala Jaime i García (2007), “la proliferació d’estudis encaminats a mesu-
rar la satisfacció respon a una pressió social derivada de les demandes dels 
consumidors i al reconeixement del dret a la participació dels administrats” 
(2007: 133). Aquest tipus d’estudis ja són habituals en l’atenció primària de 
salut i cada vegada són més freqüents als centres hospitalaris i en altres con-
textos assistencials com les drogodependències (Arnáez, Marina, Secades 
i Fernández: 2004). Per tant, l’època en què els destinataris dels diferents 
serveis de salut eren mers subjectes passius, receptors de tècniques i teràpies, 
ha estat superada. 

En els diferents recursos de caràcter socioeducatiu, les valoracions que ex-
pressen els destinataris constitueixen una font d’informació molt útil per als 
professionals i responsables dels mateixos a l’hora de perfilar i orientar les 
possibles accions de cara a millorar la tasca dels especialistes i estar en situa-
ció de prestar un servei socioeducatiu de qualitat, coherent i en sintonia amb 
els reptes i les demandes particulars que cada realitat i context necessita. 

Les estratègies de qualitat desenvolupades en el sector de les drogodepen-
dències permeten oferir garanties per a la consecució dels objectius de trac-
tament i reinserció social. Tal com assenyalen Rodríguez, Jiménez-Lerma, 
Iraurgi, Murua, Bacigalupe, Chavarri i Balsategi (2002), a l’hora de conèixer 
allò que demanen els usuaris es disposa, fonamentalment, de les reclama-
cions i de les enquestes de satisfacció. En aquest sentit, les enquestes de 
valoració de servei “comencen a generalitzar-se en el sector sociosanitari 
durant els darrers anys” (Rodríguez et al. 2002: 418).

En el marc de les addiccions, estudis com els de Pérez de los Cobos, Valero, 
Haro, Fidel, Escuder, Trujols i Valderrama (2002); Martín (2003); Arnáez, 
et al. (2004); Fernández i Canal, (2005); Jaime i García (2007) i Rojas i 
Espinoza (2008) palesen que la satisfacció experimentada pels usuaris cons-
titueix un dels elements fonamentals en el procés d’intervenció, cosa que 
facilita una valuosa informació als professionals dels programes terapèutics 
sobre els aspectes que són percebuts com a insatisfactoris i que, en coherèn-
cia, poden ser susceptibles de millora tenint en compte necessitats, objec-
tius, recursos i expectatives. Tal com assenyala Rojas i Espinoza (2008) 
“l’avaluació de la satisfacció amb el tractament ofereix la possibilitat de rea-
litzar canvis favorables als programes de tractament i millorar l’entrenament 
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dels professionals en el camp de les addiccions” (2008: 187). Així, aspectes 
com el tracte rebut, l’accessibilitat del servei, la proximitat dels professio-
nals, la calidesa del recurs, etc., són elements fonamentals a contemplar. Per 
tant, la qualitat en els centres no només s’aconsegueix millorant els proces-
sos d’atenció sinó també adaptant l’oferta a les expectatives dels usuaris 
(Martín, 2003). 

Els destinataris del nostre estudi provenen de tres dispositius residencials 
gestionats per l’Associació Epsilon. És una entitat sense ànim de lucre, crea-
da el 1984 i dedicada a la intervenció en drogodependències. D’àmbit estatal 
i sense vinculació ni adscripció a grups polítics o religiosos, l’associació du a 
terme accions de prevenció, assistència, sensibilització, formació i informa-
ció des de 1992 de manera ininterrompuda. Té com a finalitats: 

• Afavorir, impulsar i fomentar l’ajuda a persones afectades per l’ús inde-
gut o abús de drogues. 

• Tractament i rehabilitació de drogodependents. 
• Promoure l’estudi, la recerca i el tractament dels problemes derivats del 

consum de drogues. 
• Impulsar la col·laboració entre entitats i grups que persegueixin finalitats 

similars.
• Defensa dels drets i interessos dels afectats per la problemàtica de la 

drogodependència. 

L’Associació Epsilon manté recursos convivencials públics i gratuïts, inte-
grats dins de la xarxa assistencial convinguts amb la Comunitat de Madrid 
i l’Agència Antidroga. S’hi realitza un programa socioeducatiu on es du a 
terme una planificació i un control de totes les àrees psicosocials, atenent les 
demandes individuals de cada pacient. Els usuaris acudeixen derivats des del 
seu CAID (Centre d’Ajuda Integral al Drogodependent) de referència i és 
aquí on comencen un tractament de sis mesos. Aquest temps pot ser amplia-
ble en funció de les necessitats del pacient i també es pot veure reduït perquè 
el tractament no sigui l’adequat per a l’usuari. Són persones diagnosticades 
per un Trastorn per Abús de Substàncies. Contínuament es troben convivint 
amb professionals socioeducatius (educadors), que són els encarregats de 
donar-los el qüestionari de satisfacció (sempre de manera voluntària), una 
vegada finalitzat el tractament. 

En conclusió, en aquesta investigació ens proposem conèixer el grau de sa-
tisfacció percebut pels usuaris drogodependents que han gaudit d’un progra-
ma socioeducatiu realitzat en algun dels tres dispositius residencials públics 
de suport al tractament que gestiona l’Associació Epsilon. 

Drogodependències. Breu contextualització i 
problemàtica 

El consum d’alcohol i drogues continua sent un dels majors problemes de 
salut pública al món, atès, entre altres coses, el seu alt cost social i econòmic 
(Vinet i Faundez, 2012). El 1985 es crea el Plan Regional sobre Drogas a 
la Comunitat de Madrid. Posteriorment, el 1996, també a la Comunitat de 
Madrid, s’aprova la creació de l’Agència Antidroga per a la coordinació de 
totes les accions institucionals i socials sobre drogodependències que es des-
envolupen en el seu territori. 

És el 2002, amb l’aprovació de la Llei sobre Drogodependències i altres 
Trastorns Addictius, quan es delimiten el marc de les drogodependències i 
les accions necessàries d’actuació. Aquesta llei defineix el concepte de droga 
i quines substàncies han de ser considerades com a tals. Així mateix, pel que 
fa als principis bàsics sobre els quals s’ha de constituir qualsevol llei en ma-
tèria de drogodependències i altres addicions, es fa referència a la considera-
ció de les drogodependències i altres trastorns addictius com a malalties co-
munes amb repercussió a les esferes biològica, psicològica, social i familiar. 

El consum de drogues ha anat evolucionant al nostre país al llarg dels anys 
fins a la situació actual. Allà on a l’inici es mantenia un consum amb patrons 
concrets, tant en actituds com en substàncies consumides, a partir dels anys 
seixanta aquesta situació canvia. Hi ha una variació als nivells socioeconò-
mics, substàncies de consum i circumstàncies socioculturals que generen 
que el consum de drogues es vagi convertint en un fenomen sociocultu-
ral complex d’evolució permanent, creant-se un sistema sanitari al voltant 
d’aquesta problemàtica. 

A tenor de l’enquesta sobre ús de drogues en ensenyament secundari (ESTU-
DES), realitzada el 2008 a una mostra final de 3.542 alumnes, que constituïa 
un 1,7% de la població d’estudiants entre 14 i 18 anys matriculats a Madrid, 
i amb l’objectiu focal de conèixer la situació i tendències del consum de dro-
gues entre els estudiants d’Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat 
i Cicles Formatius de Grau Mitjà, s’observa el següent: l’alcohol continua 
sent la substància més consumida entre els joves de 14 a 18 anys, el 5,1% 
dels joves de 14 a 18 anys han consumit cocaïna alguna vegada a la seva 
vida; un 1,3% dels entrevistats declaren que la majoria dels seus amics con-
sumeixen cocaïna base i un 1,5% que consumeixen cocaïna en pols (Agència 
Antidroga, 2010). 

Segons l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies, en el seu 
informe anual de l’any 2012, titulat El problema de la drogodependència a 
Europa, s’assenyala en les seves estimacions sobre el consum de drogues 
a Europa per a la població adulta (15 a 64 anys d’edat) que, durant el da-
rrer any, uns 23 milions d’adults europeus (6,8%) van consumir 

El consum de  
drogues es un 
fenomen  
sociocultural  
complex  
d’evolució  
permanent
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cànnabis, 4 milions (1,2%) cocaïna i 2 milions (0,6%) èxtasi. Així mateix, 
s’assenyala que l’opi es presenta com la droga principal en un 59% del total 
de les sol·licituds de tractament per drogues (Observatori Europeu de les 
Drogues i les Toxicomanies, 2012).

D’altra banda, la mateixa institució, en el seu Informe anual del 2011 (Ob-
servatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies, 2011), assenyala que 
el consum de drogues sembla mantenir-se estable, tot existint alguns signes 
positius. Així, el consum de cocaïna podria haver assolit el seu punt màxim i 
el consum de cànnabis seguiria disminuint entre els joves. 

Es revelen noves amenaces en el mercat de les drogues sintètiques, la ràpida 
aparició de drogues noves i el poli-consum. Han augmentat els nivells de poli-
toxicomania (Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies, 2009), la 
combinació de drogues il·legals amb alcohol i, de vegades, amb medicaments i 
substàncies no regulades, s’ha convertit en la pauta dominant del consum de dro-
gues a Europa. S’observa, per tant, com el fenomen de les drogodependències 
continua plantejant en l’actualitat necessitats socioeducatives urgents i d’entitat, 
les dades exposades en revelen l’envergadura i la rellevància. 

Objectius 

 “La finalitat prioritària de la recerca en educació social hem de vincular-la 
amb la seva capacitat de transformació i canvi de la realitat.”

  
Pérez, 1997: 372

Els diferents dispositius residencials de suport al tractament per a drogode-
pendents són en l’actualitat un recurs fonamental en el seu tractament socio-
educatiu a la Comunitat de Madrid. Per això, aquest qüestionari es planteja 
conèixer quina és la satisfacció experimentada pels usuaris de tres disposi-
tius residencials públics gestionats per l’Associació Epsilon. Així, els objec-
tius que han guiat el nostre estudi són els següents: 

• Identificar les principal demandes dels usuaris en relació amb el tracta-
ment socioeducatiu rebut. 

• Esclarir els principals factors que determinen la satisfacció o no de 
l’usuari drogodependent en la seva estada en el recurs.

Per tant, atenent l’estat de la qüestió, el tipus d’accions que perseguim i els 
objectius que ens proposem, els interrogants de recerca s’exemplifiquen a 
través de la següent pregunta:

Quin és el grau de satisfacció experimentat per l’usuari drogodependent amb 
el tractament socioeducatiu rebut?

Metodologia

L’estudi es va dur a terme durant tres anys (març 2009 – març 2012) en 
tres dispositius residencials públics i gratuïts de la Comunitat de Madrid 
(gestionats per l’Associació Epsilon), integrats dins de la xarxa assistencial 
convinguts amb la Comunitat de Madrid i l’Agència Antidroga. 

Selecció de la mostra d’estudi: dels 147 usuaris totals que havien passat pels 
tres dispositius durant els 3 anys, es va seleccionar una mostra final de 60. 
Les edats estaven compreses entre els 23 i els 58 anys (59 homes i 1 dona). 
El criteri d’inclusió emprat per a aquesta selecció final es va establir d’acord 
amb dues exigències: una permanència mínima en el recurs major a un mes 
i l’entrega complimentada de, com a mínim, tres preguntes del qüestionari. 
Per tant, aquesta mostra final la constitueixen els qui reunien aquests dos 
criteris de selecció exposats. 

Per a la recollida de dades es va elaborar un qüestionari de satisfacció tenint 
en compte les aportacions i els interessos del personal educatiu de l’entitat. 
Aquest qüestionari contenia deu preguntes tancades a les quals donar respos-
ta mitjançant una escala de Likert (de l’1 al 5, on 1 és la puntuació mínima i 5 
la màxima). Per complementar aquesta informació, es van afegir al qüestio-
nari tres preguntes obertes perquè els usuaris poguessin expressar les seves 
opinions més lliurement. Aquestes preguntes es van centrar en les necessitats 
no ateses i en el més destacable de la seva estada (tant allò positiu com nega-
tiu). El qüestionari recollia en un primer bloc algunes dades personals (nom 
i cognoms), informació sobre la data i el motiu d’ingrés i sortida del recurs. 

El qüestionari es complimentava de manera voluntària durant l’últim dia de 
l’estada de l’usuari en el recurs. Els encarregats d’aquesta tasca van ser els 
professionals educatius del centre, que aclarien el procediment a seguir per a 
la seva correcta complementació. Si renunciaven a emplenar el qüestionari, 
s’indicava amb una creu al final de tot. 

Els deu ítems pretenien obtenir informació vinculada amb dues dimensions: 
equip educatiu i context socioeducatiu. En aquest sentit, la construcció del 
qüestionari va estar orientada a obtenir una eina sistemàtica per obtenir in-
formació útil relativa als objectius plantejats, orientats a l’assoliment d’una 
millora en la pràctica socioeducativa dels professionals del recurs. 

A continuació es caracteritza el perfil sociodemogràfic de la mostra final 
d’estudi (taula 1), temps d’estada en el recurs i la modalitat de sortida (alta 
terapèutica, alta voluntària o expulsió) (taula 2). 
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La fiabilitat interna del qüestionari s’ha calculat mitjançant el coeficient 
d’alpha de Cronbach. El resultat d’aquest coeficient va ser de 0,87 per al 
global del qüestionari. També es va calcular aquest coeficient per a cada una 
de les dimensions que es van establir. Així, la primera dimensió (context 
socioeducatiu) es va mesurar a través de les preguntes 1, 2, 3, 8, 9 i 10 del 
qüestionari; i per a la segona dimensió (equip educatiu) es van fer servir les 
preguntes 4, 5, 6 i 7. Per a tots dos grups de preguntes s’obtingueren resultats 
òptims per a l’estadístic de Cronbach, com es pot observar a la taula 3. 

Taula 1. Perfil sociodemogràfic

Edat Sexe Situació 
laboral

Ingressos 
econòmics

Lloc 
d’empadronament

20 - 29 
anys

13% Home 98% Actiu 45% Beca 40% Comunitat  
de Madrid

97%

30 - 39 
anys

29% Dona 2% Inactiu 55% No 
beca

60% Altres 3%

40 - 49 
anys

43%

Més 
de 50

15%

Taula 2. Temps d’estada al pis i modalitat de sortida

Mesos d’estada mitjana Modalitat sortida recurs
1 a 2 mesos 14% Alta terapèutica 62%

2 a 4 mesos 24% Alta voluntària 33%

4 a 6 mesos 27% Expulsió 5%

Més de 6 mesos 35%

Taula 3. Fiabilitat per dimensions del qüestionari

Dimensió Alpha de Cronbach Núm. d’elements
Context socioeducatiu 0,77 6

Equip educatiu 0,93 4

General 0,87 10

Resultats

Tot seguit exposem els resultats obtinguts després de tabular les respostes 
dels qüestionaris. A les taules 4 i 5 s’ofereix, en forma de percentatge, la 
resposta donada pels usuaris per a cada ítem. A banda d’aquesta informació, 
es mostra la mesura i la desviació típica per a cada pregunta. 

Taula 4. Resultats dimensió context socioeducatiu

Ítem 1 2 3 4 5 Mitjana D.T.
Estada al pis ha servit  
per al teu tractament 

4,4% 2,2% 17,8% 28,9% 46,7% 4,11 1,05

Normativa 4,4% 2,2% 28,9% 26,7% 35,5% 3,9 1,08

Normes aplicades  
correctament

6,7% 11,1% 26,7% 24,4% 31,1% 3,62 1,23

Satisfacció companys  11,1% 28,9% 28,9% 26,7% 3,74 1

Adequació de l’espai 4,4% 13,3% 17,8% 28,9% 28,9% 3,60 1,31
Comoditat 2,2% 6,7% 24,4% 20% 42,2% 3,93 1,1

Taula 5. Resultats dimensió equip

Ítem 1 2 3 4 5 Mitjana D.T.
Atenció 2,2% 2,2% 13,3% 26,7% 55,5% 4,29 1,04

Suport 2,2% 4,4% 17,8% 15,5% 60% 4,27 1,05

Entesa 8,9% 8,9% 22,2% 28,9% 31,1% 3,64 1,26

Escoltats 11,1%  22,2% 28,9% 36,3% 3,80 1,27

Els principals resultats obtinguts al voltant de les preguntes obertes són els 
següents: 

1. Necessitats no ateses: el 84% la deixa en blanc, el 13% no expressa cap 
problema i el 3% expressa queixes (horaris i sortides escasses i visites al 
psicòleg poc freqüents).

2. El millor de la seva estada: el 90% respon que el més positiu fa referència 
als educadors i el 10% esmenta els companys i el suport que han sentit. 

3. El pitjor de la seva estada: el 73% expressa que el més difícil han es-
tat les normes que s’exigeixen complir (com ara els horaris i les rutines 
diàries a realitzar) i els “consums” que han viscut amb alguns dels seus 
companys, cosa que els ha fet recordar situacions traumàtiques pròpies 
de consum. El 20% respon en blanc a aquesta pregunta i el 7% restant 
transmet la seva dificultat pel que fa a la convivència amb companys i 
tasques a realitzar al pis. 

Discussió i conclusions 

Els resultats que exposem continuen una línia d’estudi que persegueix la 
consecució de la màxima qualitat del tractament en els dispositius per a dro-
godependents. Aquests resultats s’han d’entendre com una primera aproxi-
mació a una fotografia general i actual de la satisfacció percebuda únicament 
per la mostra d’estudi. 
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L’objectiu general del nostre estudi era avaluar el grau de satisfacció ex-
perimentat a través de l’opinió dels mateixos drogodependents. En aquest 
sentit, s’observa que la valoració dels usuaris, pel que fa a l’impacte del 
recurs sobre el seu tractament, és molt positiva. Així, sent 5 la puntuació 
més alta possible, més del 75% dels usuaris ha respost 4 (28,9%) o 5 (46,7), 
i la mitjana de satisfacció resultant ha estat considerablement elevada (4,11). 
Pel que fa a les normes i la seva aplicació, també podem observar un alt grau 
de satisfacció. Per al grau d’acord amb les normes, més del 62% ha respost 
4 (26,7%) o 5 (35,5%). Pel que fa a l’aplicació d’aquestes normes, més del 
55% dels enquestats ha respost 4 (24,4%) o 5 (31,1%). La resta d’usuaris se 
situa a la meitat de l’escala de Likert, ja que una mica menys del 30% ha 
optat pel 3. Això vol dir que molt pocs usuaris han mostrat desacord amb les 
normes o la seva aplicació. 

Continuant amb el context socioeducatiu s’adverteix que, en relació amb la 
convivència amb els seus companys, més del 55% dels usuaris n’estan satis-
fets (responent 4 o 5), i la mitjana se situa en el 3,74. Pel que fa a l’adequació 
de l’espai, només un 17% atorga valors baixos de satisfacció (1 o 2), i la 
mitjana de les respostes se situa en el 3,60. Per últim, més del 60% dels en-
questats considera còmode el recurs (responent 4 o 5), i en aquesta ocasió la 
mitjana de les respostes se situa en el 3,93. 

En segon lloc, la seva satisfacció amb l’equip educatiu és considerablement 
alta. La mitjana de satisfacció pel que fa a l’atenció rebuda és del 4,29, i el 
80% de les respostes se situen en els valors més alts (4 o 5). La mitjana res-
pecte del suport rebut per part dels educadors s’ha situat en el 4,27, i el 75% 
de les respostes es troben en els valors més alts de satisfacció. Trobem dades 
una mica menors però igual de satisfactòries per a l’entesa (3,64) i l’escolta 
(3,80). Per a totes dues qüestions, més del 60% dels usuaris s’han situat en 
els valors de satisfacció més alts. 

Un balanç global dels resultats obtinguts sobre els servei prestat permet afir-
mar que existeix una bona percepció i una alta satisfacció experimentada 
respecte del context socioeducatiu del seu tractament (normes, aplicació, 
companys, adequació de l’espai...), i fonamentalment en les qüestions referi-
des a l’equip educatiu (suport, atenció, entesa i sentir-se escoltats). 

Tal com assenyalen estudis clàssics d’avaluació de programes de tractament 
(Nelson-Zlupko, Morrison-Dore, Kauffman i Kaltenbach, 1996; Conners i 
Franklin, 2000), entenem que els programes que atenen i es preocupen per 
les necessitats dels destinataris promouen millors resultats. En aquest sentit, 
normalitzar aquest tipus d’accions en tota mena de programes de caràcter 
socioeducatiu facilita la construcció d’institucions permeables a la neces-
sària avaluació pels mateixos destinataris del servei. Així mateix, s’imposen 
com una mesura necessària i consubstancial a la intervenció socioeducativa 
que facilita l’adherència al tractament per part de l’usuari, ja que tal com 
assenyalen Rial, Torrado, Braña i Varela (2010) “l’adherència al tractament 

continua sent un dels elements que condicionen de manera clara l’eficàcia 
dels diferents programes que es posen en marxa” (2010: 574).
 
En conclusió, coincidim amb Rial et al. (2010) quan assenyala que l’estudi de la 
qualitat de vida percebuda en l’atenció al drogodependent és important a dos ni-
vells: com a eix fonamental del funcionament d’una organització que persegueix 
la millora continua i aspira a l’excel·lència; i com un factor que condiciona les 
actituds i percepcions dels subjectes davant del tractament i, en conseqüència, la 
seva adherència i eficàcia final (2010: 575). Així, la planificació o re-direcció de 
tota mena de polítiques i mesures públiques s’han d’elaborar en base a no només 
criteris tècnics sinó també a les opinions dels mateixos destinataris, que permet 
disposar d’una informació valuosa en aquest sentit. 

Annexos. Model de qüestionari 

Gràcies per la teva col·laboració 
Nom i cognoms:
Data d’ingrés:
Data de sortida:
Motiu de sortida: 

Puntua de l’1 al 5 (l’1 és la puntuació mínima i el 5 la màxima) les següents 
qüestions: 

• Creus que la teva estada al pis ha servit per al teu tractament?    
   1 2 3 4 5 

• Consideres que la normativa del pis és útil al tractament?
   1 2 3 4 5

• Consideres que les normes s’han aplicat correctament? 
   1 2 3 4 5

• Valora l’atenció que t’ha prestat l’equip.
   1 2 3 4 5

• T’has sentit recolzat per l’equip durant el teu procés?
   1  2 3 4 5

• Valora el grau d’entesa que has tingut amb l’equip. 
   1 2 3 4 5

• Les teves necessitats i suggeriments han estat escoltats i/o entesos? 
   1 2 3 4 5

Existeix una bona 
percepció i una 
alta satisfacció 
experimentada 

respecte del  
context  

socioeducatiu del 
seu tractament
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• Puntua el grau de satisfacció de la convivència amb els teus companys. 
   1 2 3 4 5

• Valora l’adequació de l’espai als objectius del programa. 
   1 2 3 4 5 

• T’has sentit còmode al pis?
   1 2 3 4 5

• Si consideres que alguna de les teves necessitats no ha estat atesa en el 
marc del programa, assenyala-la. 

• Què ha estat per a tu el millor de la teva estada al pis? 

• Què ha estat per a tu el pitjor de la teva estada al pis? 

Si renuncies a emplenar aquest qüestionari, indica-ho fent una creu a la se-
güent casella: 
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Aproximació als factors explicatius del 
desistiment en joves infractors

L’article té per objectiu explorar quins factors esdevenen rellevants per al cessament de 
la conducta delictiva en menors i joves infractors, relacionant dos conceptes que malgrat 
que provenen d’àmbits disciplinaris diferents, el desistiment i la resiliència, tenen força 
elements en comú. En l’estudi participen un total de 110 joves de la província de Bar-
celona entre 14 i 17 anys que es troben pendent d’inici, en execució o han finalitzat un 
programa socioeducatiu (mediació, medi obert o internament) en l’àmbit de la justícia 
juvenil. S’utilitza un qüestionari i una fitxa per recollir informació de les bases de dades 
del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Els principals resultats indi-
quen que un passat advers no dificulta el desistiment, i que l’acció de factors de protecció 
contextuals i individuals fa minvar el risc de reincidència. 
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Aproximación a los factores 
explicativos del desistimiento en 
jóvenes infractores

El artículo tiene por objetivo explorar qué fac-
tores son relevantes para el cese de la conducta 
delictiva en menores y jóvenes infractores, re-
lacionando dos conceptos que a pesar de que 
provienen de ámbitos disciplinarios diferentes, 
el desistimiento y la resiliencia, tienen bastan-
tes elementos en común. En el estudio partici-
pan un total de 110 jóvenes de la provincia de 
Barcelona entre 14 y 17 años que están pen-
dientes de inicio, en ejecución o han finalizado 
un programa socioeducativo (mediación, me-
dio abierto o internamiento) en el ámbito de la 
justicia juvenil. Se utiliza un cuestionario y una 
ficha para recoger información de las bases de 
datos del Departamento de Justicia de la Gene-
ralitat de Catalunya. Los principales resultados 
indican que un pasado adverso no dificulta el 
desistimiento, y que la acción de factores de 
protección contextuales e individuales disminu-
ye el riesgo de reincidencia. 
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Approach to Factors Explaining 
Desistance among Young  
Offenders 

The article sets out to examine which factors 
my be relevant to the cessation of criminal be-
haviour in young offenders, linking two con-
cepts that have many elements in common des-
pite pertaining to different disciplinary areas, 
namely desistance and resilience. Taking part 
in the study were a total of 110 young people 
from Barcelona, aged between 14 and 17, who 
were waiting to start, were participating in or 
had completed a socio-educational progra-
mme (mediation, semi-open or internment) 
within the juvenile justice system. A question-
naire and a personal profile sheet were used to 
collect information from the databases of the 
Department of Justice of the Generalitat de 
Catalunya. The principal results indicate that 
an adverse past is not a major impediment to 
desistance, and that the effect of contextual 
and individual protection factors reduces the 
risk of recidivism. 
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y Una de les principals finalitats dels serveis de l’execució penal és evitar la 
reincidència així com aconseguir la inserció social de joves i adults que han 
infringit la llei arran de la comissió d’un o més fets delictius. En el cas dels 
menors infractors l’actual normativa, formalment penal però materialment 
sancionadora-educativa, tant en el procediment com en les mesures apli-
cades2, comporta la realització d’accions socioeducatives orientades a la 
compensació de dèficits i a l’impuls de les potencialitats del menor i del seu 
entorn amb l’objectiu que així pugui superar les circumstàncies que l’han 
portat a delinquir. Els professionals d’aquest camp tenen per tant l’encàrrec 
d’estimar el risc de reincidència dels menors per fer propostes educatives 
acompanyades de plans d’intervenció. 

En el moment de realitzar l’exploració del menor els professionals fan ús 
del seu criteri tècnic, en tant que compten amb un bagatge professional, i 
utilitzen diferents instruments de valoració diagnòstica de la reincidència. La 
majoria d’aquests instruments han estat dissenyats a partir del que la litera-
tura científica explica que esdevé determinant en la predicció de futurs com-
portaments delictius. Aquest cos teòric prové de la criminologia del desen-
volupament, la qual s’ha basat a poder predir el risc, investigant la conducta 
delictiva en funció dels factors estàtics i dinàmics (Biokland i Nieuwbeerta, 
2005). Als serveis de la DGEPCJJ (Direcció General d’Execució Penal a 
la Comunitat i Justícia Juvenil) de Catalunya s’utilitza des de l’any 2009 
el Structured Assesment of Violent Risk in Youth, de Bartel, Forth i Borum 
(2003), sobretot per a joves amb delictes violents o multireincidents. 

Un cop realitzada aquesta exploració, els professionals de l’execució penal 
de justícia juvenil defineixen el programa individualitzat d’execució de la 
mesura, on consten els objectius i les pautes socioeducatives a seguir per 
a la consecució de l’esmentat programa. Així mentre a l’exploració preval 
l’estimació del risc de reincidència amb l’objectiu de fer una proposta edu-
cativa en base al catàleg de mesures judicials presents en la LORMP 5/2000, 
quan ens situem en el pla de la intervenció, l’òptica de treball hauria d’estar 
no tan centrada en el control del risc, sinó enfocada cap a la promoció de fac-
tors de protecció, ja que al cap i a la fi del que es tracta és de facilitar recursos 
i estratègies al jove que l’ajudin a desistir de la delinqüència. Aquest canvi 
de perspectiva, present en altres àmbits de treball amb famílies i infants en 
risc social sota la mirada de la resiliència, i en el cas de la criminologia baix 
el paraigües del desistiment, pot oferir noves fórmules que garanteixin una 
major efectivitat en el sistema penal.

És a partir de la inquietud, i de la voluntat per conèixer els elements impli-
cats en el desistiment, que a continuació es presenten un seguit de resultats 
que poden ser el punt de partida per a futures recerques en aquesta àrea. 

El desistiment

El desistiment és un concepte que prové del camp de la criminologia. Vin-
culat a la delinqüència, trobem que és definit com l’abandonament de la 
comissió de delictes per part de l’individu (Laub i Sampson, 2001). Segons 
aquests autors, l’estudi del desistiment té els seus inicis a final dels anys 
quaranta amb la investigació Juvenile Delinquents Grow Up, de Glueck i 
Glueck. Això no obstant, l’augment de recerques sobre aquesta temàtica va 
començar a principis dels anys noranta, així com l’ús del seu terme (Farrall 
i Maruna, 2004). 

El terme desistiment, així com el seu estudi, ha anat transformant-se a me-
sura que s’ha ampliat el seu coneixement. Tradicionalment el desistiment 
s’explicava des de la perspectiva del no delinqüent, entenent-lo com la ces-
sació d’una carrera delictiva (Shover, 1983), i per tant com un estat final, 
on l’activitat delinqüencial ha finalitzat o és molt reduïda durant un temps 
perllongat. A mesura que s’ha ampliat la definició i comprensió del desisti-
ment, autors com Weitekamp i Kerner (1994) consideren el desistiment com 
un procés (no un succés) que implica una desacceleració de la delinqüència, 
i que pot finalitzar amb l’acabament d’una carrera delinqüencial. Loeber i Le 
Blanc (1990) varen especificar tres components al terme: a) desacceleració 
en la freqüència de delinquir, b) una reducció en la varietat de delictes pels 
quals s’ha delinquit, c) una reducció de la gravetat dels delictes comesos. 

Cada cop hi ha més consens a contemplar el desistiment com un procés de 
canvi conductual i intrapsíquic que pot començar fins i tot abans de la cessa-
ció de la delinqüència, i és gairebé segur que implica a més el manteniment 
d’aquesta conducta lliure de la transgressió. La persona desaprèn antics pa-
trons de comportament, sobretot disocials, i els substitueix per uns de nous 
de caire més prosocial (Laub i Sampson, 2001; Maruna, 2001). Bona part de 
les teories del desistiment prenen com a marc explicatiu els plantejaments 
teòrics que donen l’origen del desenvolupament del comportament delictiu, 
ja que en ocasions el desistiment pot ser entès com la cara inversa dels condi-
cionants que han afavorit l’aparició i el manteniment de la conducta infracto-
ra. Així com el consum de substàncies és un indicador de risc, l’abstinència 
afavoreix la contenció de nous fets delictius pel fet que la persona té un 
major autocontrol sobre la seva pròpia conducta. Ara bé, tot i això també és 
creïble que la delinqüència i el desistiment representin processos diferents, 
i no tingui per què ser la contra dels elements que predisposen a un jove a 
delinquir. Des d’aquesta òptica, i el coneixement així ho està demostrant, el 
desistiment té implícit aspectes i estratègies de caire personal i contextual 
que no es relacionen amb l’oposició al risc, ens referim a canvis d’identitat, 
nous vincles emocionals i suports, o la motivació per el canvi. De la mateixa 
manera, l’edat crítica on es produeixen “punts d’inflexió” en la delinqüència 
acostuma a ser a l’entrada a l’etapa adulta, amb l’assumpció de nous rols 
adults convencionals, com el treball, el fet de contraure matrimoni, crear una 
família (Sampson i Laub, 1993) i la pròpia maduració cognitiva. 

El desistiment 
és definit com 
l’abandonament 
de la comissió de 
delictes per part  
de l’individu
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Tot i els avenços en aquestes últimes dècades en investigacions des de la pers-
pectiva del desistiment es reclamen més investigacions en aquesta línia, i sobre-
tot amb adolescents i joves. Interrompre les carreres delictives en l’adolescència 
suposa evitar la perpetuació d’aquesta conducta en l’edat adulta. 

Factors de risc i de protecció de la reincidència

Abans d’explicar el que s’entén com a risc i protecció cal aturar-nos a dife-
renciar dos conceptes d’abast més ampli emprats sobretot en el camp de la 
criminologia, ens referim als factors estàtics i dinàmics. Els factors estàtics 
són els inherents a la persona i al seu passat, consideren per tant la predis-
posició delictiva inicial, que ve donada per antecedents personals, familiars 
i d’entorn, sent aquest el conjunt de factors que explicarien la trajectòria 
delictiva (Moffit, 1993). Aquesta dimensió s’inclou en la valoració del risc 
de reincidència, però resulta inviable contemplar-la en termes d’acció so-
cioeducativa, ja que no poden ser modificats. Podríem anomenar, a mode 
d’exemple, el sexe o l’edat en què un menor va iniciar l’activitat delictiva. 
En canvi els factors dinàmics es refereixen a aquelles circumstàncies o con-
dicions personals, familiars o socials que són modificables a causa del pas 
del temps o de la intervenció. Són exemples de factors dinàmics les actituds 
i els valors, la qualificació professional, les pautes educatives de la família 
envers el menor o el grup d’iguals.

La investigació en el camp de la conflictivitat social ha estat centrada en 
l’enfocament del risc, relacionant les nocions de vulnerabilitat i exposició 
al perill (Jessor, 1993). L’objectiu era observar l’infant o l’adolescent en 
risc, fins a quin grau els riscos condicionen la seva vida i les defenses amb 
què compta. S’ha observat que les causes que porten una persona a estar en 
exclusió social són variades, i la manera de desenvolupament i de manifes-
tar-se de cada persona és particular. Els riscos es defineixen com a fets o 
elements de l’individu o l’entorn que, si estan presents, augmenten la proba-
bilitat de desenvolupar trastorns psicopatològics i de comprometre la salut, 
el benestar o l’adaptació social (Jessor, Van de Bos, Coasta i Turbin, 1995). 
A nivell general alguns dels factors de risc més importants són les experièn-
cies traumàtiques (mort del pare o mare i abandonament), exposició crònica 
a la violència, i problemes en els pares (abús de substàncies, conductes de-
lictives o problemes de salut mental). 

Els factors de risc són freqüentment compensats per factors protectors. El fet 
d’assolir una socialització exitosa malgrat circumstàncies ambientals ame-
naçadores (risc) rep el nom de resiliència, essent la capacitat de fer front i 
superar els factors negatius, mantenint un comportament socialment accep-
table en ambients d’adversitat, i rebutjar conductes inadaptades (Grotberg, 
1995). Per a referir-nos a resiliència hi ha d’haver tant situacions o factors 
de risc com de protecció que ajudin a reduir o evitar un resultat negatiu. La 

resiliència se centra en l’exposició al risc, i en aquest context de risc es basa 
més en les fortaleses que en els dèficits. Podem entendre, doncs, la resiliència 
com un mecanisme adaptatiu bàsic que tenen tots els éssers humans davant 
d’esdeveniments traumàtics, estressants o dolorosos. Això vol dir que per par-
lar de protecció aquests han d’exercir “funcions protectores” de certs nivells 
de variables de risc específiques. De la mateixa manera, per referir-nos a de-
sistiment també cal una història delictiva prèvia, i un context de risc. Hi ha un 
acord prou general a dir que no té sentit parlar de desistiment respecte aquelles 
persones que han comès pocs delictes, i que l’ús d’aquest terme ha de referir-
se als qui han establert en el seu passat un patró de conducta, si més no rela-
tivament persistent o greu en el delicte (Panuccio, Martínez i Sullivan, 2012). 

Mètode

El principal objectiu de la investigació és determinar quines variables de cai-
re històric (familiar), contextual i individual s’associen amb el desistiment, 
identificant d’aquesta manera factors de risc i de protecció de la reincidència. 
La recerca s’aborda des d’un plantejament metodològic quantitatiu, amb un 
disseny d’investigació transversal i analític, de caire exploratori. 

Participants i instruments de recollida de dades

Els participants de l’estudi són joves que han finalitzat o que es trobaven 
en execució o pendents d’inici d’un programa socioeducatiu a la DGEPCJJ 
(mediació, medi obert o internament) entre l’1 de maig del 2010 i l’1 de maig 
del 2011 de la província de Barcelona (Baix Llobregat, Garraf i Alt Pene-
dès). L’edat dels joves no superava els 18 anys per poder discriminar entre 
els joves reincidents dels desistents. Les dades es van consultar i extraure de 
la base de dades del JOBO de la DGEPCJJ, la qual informa només d’aquells 
fets incoats en la jurisdicció de menors. 

Amb aquests criteris es van seleccionar 343 joves, 110 dels quals van accedir 
a participar de la recerca. Aquests 110 joves van respondre un qüestionari 
breu sobre l’estructura familiar, la formació, l’ocupació i el lleure, el qual 
constava de cinc preguntes tancades amb diverses opcions de resposta. Es va 
consultar els expedients informatitzats d’aquests joves a les bases de dades 
del JOBO i del SAVRY de la DGEPCJJ, recollint la informació a partir d’una 
fitxa dissenyada expressament per a la recerca. La fitxa està formada per 
vint-i-dos variables estructurades en tres dimensions: històrica (familiar), 
contextual, la qual té en compte la influència de les relacions interpersonals 
del jove amb el seu entorn, i individual. Els instruments, el qüestionari i les 
fitxes van ser revisats per experts i pilotats prèviament. 

Els factors de risc 
són freqüentment 

compensats per 
factors protectors
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Cal esmentar que no va ser possible consultar la informació social, psicolò-
gica i educativa dels 23 joves que estaven en el programa de mediació, amb 
la qual cosa el nombre de casos per a l’anàlisi d’aquestes variables és 87. 
Per a decidir quin temps era el necessari per valorar la reincidència es van 
consultar altres recerques del nostre context. Segons l’estudi de Capdevila, 
Ferrer i Luque (2005) el temps mitjà de reincidència és entre 10 mesos i 11 
dies, amb l’afegitó que a mesura que el jove amplia la trajectòria delictiva les 
reincidències es redueixen als 6,4 mesos. Atenent aquestes consideracions el 
període de seguiment per valorar la reincidència de la mostra va ser de nou 
mesos (del 30 de novembre del 2010 a l’1 de setembre del 2011). Per mesu-
rar la reincidència vàrem utilitzar com a criteri la incoació d’un nou fet a la 
jurisdicció de menors en el període de seguiment esmentat. 

Anàlisi de les dades

Les dades van ser tractades mitjançant el programa estadístic SPSS versió 
17. S’han utilitzat estadístics descriptius com el càlcul de freqüències, la 
mitjana i la desviació típica. Per tal de comparar els dos grups, desistents i 
reincidents, s’ha utilitzat l’estadístic Xi-quadrat en les variables qualitatives, 
i s’ha aplicat un nivell de confiança (p)  del 95% (0,05)2.

Resultats de l’estudi

Algunes dades descriptives de la mostra

Prèviament a presentar els resultats dels factors de risc i promotors del de-
sistiment, presentem les dades sociodemogràfiques i criminològiques de la 
mostra amb la qual s’han realitzat les anàlisis, comparant-ho amb algunes 
dades de la població de justícia juvenil a Catalunya.

Característiques sociodemogràfiques 

El percentatge de noies (17,3%) en la mostra respecte els nois (82,7%) és 
considerablement més baix. La mitjana d’edat es situa als 17,20 anys (DT= 
,9335). Respecte a la procedència dels joves del nostre estudi, el 63,3% són 
de nacionalitat espanyola, mentre que el 36,4% són estrangers.

De fet el nombre de noies en la població diana que està dins el sistema penal 
català és notablement inferior (18%) respecte al sexe masculí (82%)3 i pros-

seguint amb la comparació de la nostra mostra amb la població a la DGEP-
CJJ, ens trobem que el 61,9% són espanyols i el 38% estrangers. 

Característiques penals i criminològiques

Els delictes contra el patrimoni són els majoritaris, seguits dels delictes con-
tra les persones i lesions, i en menor representativitat els delictes contra la 
llibertat i el dret fonamental. La mitjana de causes comeses és de 5,08 (DT= 
4,491), la qual cosa ens permet afirmar, doncs, que disposem d’una mostra 
d’adolescents amb trajectòria delinqüencial. 

Delicte Freqüència %
Contra la propietat 66 60

Contra les persones i lesions 31 28,2

Contra la llibertat i el dret fonamental 4 3,6

Contra l’ordre públic i la seguretat col·lectiva 9 8,2

TOTAL 110 100

Malgrat que el fenomen de la delinqüència juvenil integra moltes facetes, les 
dades del butlletí estadístic de justícia juvenil del 2013 ens informa que els 
delictes contra la propietat continuen sent els majoritaris (47,7%). S’observa 
una tendència a l’alça en els darrers anys de la violència en els joves. L’any 
2013, pel que fa als delictes contra les persones i lesions, es va arribar a 
una freqüència del 31%. Afortunadament, els incidents delictius violents 
greus són força excepcionals, però sí que es pot constatar un increment de 
l’agressivitat, en són exemples el bulling, les agressions de fills cap a pares, 
les bandes juvenils, etc.

Retornant a la nostra mostra, la procedència dels joves quant al programa 
aplicat per la DGEPCJJ és, en primer lloc, mesures de medi obert (47,3%), 
que inclou la llibertat vigilada i de manera excepcional mesures de presta-
cions en benefici a la comunitat, tasques socioeducatives o tractament tera-
pèutic ambulatori, en segon lloc, el programa de mediació (34,5%) i, final-
ment, la mesura d’internament (18,2%). 

Els factors de risc i de protecció 

El 44,5% dels joves de la mostra són reincidents i acumulen una mitjana de 
7,49 causes (DT= 4,788), i el 55,5% són desistents, amb una mitjana de 3,15 
causes (DT= 3,124). 
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A continuació presentem els resultats dividits en tres apartats relatius a les 
dimensions d’anàlisi: la històrica (familiar), la contextual i la individual.

Dimensió històrica

Respecte a la dimensió històrica es va explorar si algunes variables familiars, 
principalment considerades de risc en la revisió de la literatura, podien ex-
plicar la reincidència amb joves que provenen d’una llarga trajectòria delic-
tiva. Sobre aquesta base, la hipòtesi amb la qual treballàvem era establir una 
relació entre les trajectòries desfavorables amb la reincidència i les menys 
adverses amb el desistiment. 

Taula 1. Dimensió històrica familiar

Reincidents Desistents
N % N % p

Separació progenitors
Sí 23 23,5 23 23,5 ,704
No 24 24,5 28 28,6
Violència intrafamiliar
Freqüentment 5 5,7 8 9,2 ,112
Ocasionalment 10 11,5 3 3,4
Mai 30 34,5 31 35,6
Maltractament familiar
Sí 16 18,4 10 11,5 ,232
No 29 33,3 32 36,8
Drogodependència en la família
Sí 6 6,8 5 5,7 ,809
No 39 44,3 38 43,2
Antecedents familiars de conductes delictives
Sí 7 7,9 6 6,7 ,866
No 39 43,8 37 41,6
Problemes de salut mental progenitors
Sí 5 5,6 8 8,9 ,324
No 41 45,6 36 40
Problemes de salut física progenitors
Sí 9 10 4 4,4 ,158
No 37 41,1 40 44,4

En base als resultats obtinguts, i descrivint la mostra en general, si bé és cert 
que hi ha joves que poden haver viscut situacions traumàtiques i d’estrès en 
la seva infància i pubertat (violència intrafamiliar, drogodependència en la 
família, etc.) no podem dir que aquesta sigui la característica predominant. 
Per altra banda, malgrat que els joves reincidents puntuen més alt que els 
desistents en quasi tots els factors, no s’ha cercat cap variable que arribés 
a la significació estadística. Podem interpretar, doncs, que els factors his-
tòrics familiars no resulten ser prou determinants com per diferenciar amb-
dós grups i concloure que un passat advers limita el desistiment. Aquesta 
conclusió ha quedat també recollida en altres recerques sobre desistiment les 
quals afirmen que existeixen joves amb un passat molt problemàtic i que han 
desistit, i finalment hi ha persones amb un passat més favorable que conti-
nuen delinquint (Cid i Marti, 2011; Laub i Sampson, 2003).

Aquest resultat és coherent amb els estudis de resiliència. En aquest sentit 
compartim la idea que un passat advers augmenta la probabilitat de risc futur 
(Rutter, 2000), però no sempre, i que no tothom respon de la mateixa manera 
davant el risc. D’aquesta manera, un passat desfavorable no és del tot deter-
minant per a la persona, existint la possibilitat de superació i reconstrucció 
per la mateixa concepció dinàmica de la vida. 

Dimensió contextual

Aquesta dimensió engloba els factors dinàmics amb els quals interactua 
l’adolescent. Així doncs, es té en compte la influència de les relacions in-
terpersonals (grup d’iguals, la família i el suport de persones properes a 
l’adolescent) i altres institucions com el treball o la formació, les quals se-
gons el desistiment esdevenen factors crítics per impulsar aquest procés.
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Taula 2. Dimensió contextual

Reincidents Desistents
N % N % p

Grup iguals disocial
Freqüentment 21 23,3 4 4,4
Ocasionalment 21 23,3 18 20 ,000**
Mai 4 4,4 22 24,4
Tipologia família
Família nuclear 19 17,7 29 27,1 ,245
Altres modalitats de 
família (monoparental, 
reconstituïda, extensa, 
adoptiva)

30 28 29 27,1

Pautes educatives cuidadors
Incompetència parental 
per educar 18 20,4 9 10,2

Escassa habilitat per 
educar 24 27,3 25 28,4 ,050*

Bona habilitat 3 3,4 9 10,2
Ocupació laboral o formativa
És inactiu o absentista 29 26,4 15 13,6 ,000**
Estudia o treballa 20 18,2 46 41,8
Forts vincles o lligams amb almenys un adult prosocial
Sí té vincles amb adults 
prosocials 21 23,9 28 31,8 ,047*

No té vincles amb adults 
prosocials 25 28,4 14 15,9

Activitats prosocials i hobbies
Sí 12 11 27 24,8 ,026*
No 37 33,9 33 30.3

A diferència de l’anterior dimensió, sí que podem dir que en comparar els 
dos grups, hem observat diferències significatives que ens clarifiquen com 
els vincles i lligams prosocials (família, grup d’iguals i comunitat) són fac-
tors clau per a incentivar el desistiment amb joves infractors. En aquest sen-
tit, podem suposar que altres persones, tal com indica la literatura (Sampson 
i Laub, 1993), prenen un paper rellevant en la vida d’aquests joves, com la 
parella o altres adults significatius, que desaconsellen o desacrediten l’estil 
de vida delinqüencial. D’aquesta manera la dinàmica de carrer es veu reduï-
da, així com les oportunitats per delinquir.
 
En canvi els resultats indiquen que tenir com amics a joves delinqüents és un 
factor dels més destacats de risc de reincidència tant amb menors com amb 
adults (Thornberry i Krohn, 2001). Per altra banda, disminuir la freqüència i 
la relació amb joves disocials és beneficiós per a deixar de delinquir. 

Hi ha força consens a considerar que les conductes disocials i la reincidència 
es vinculen a pautes educatives inadequades en la família que han afectat a 
un procés de socialització deficitari en els joves. Contràriament l’afecció de 
l’adolescent cap a la seva família, i una bona supervisió de la mateixa envers 
el seu fill, poden prevenir l’aparició de problemes d’adaptació social. Els 
nostres resultats mostren que entre els desistents es concentren els casos dels 
pares i mares o cuidadors amb bones habilitats educatives, tot corroborant 
la rellevància del paper de la família com a agent present en els processos 
de desistiment. 

Per altra banda, l’estructura familiar no resulta ser una variable significativa. 
Podem així deduir que l’important no és tant l’estructura sinó la funcionalitat 
de la família, és a dir, quin estil educatiu utilitzen? Com és la relació entre els 
membres de la família? Explorar aquestes preguntes en el sistema familiar 
és el que ens permetrà conèixer quin paper adopta la família amb relació al 
suport i la relació de l’adolescent amb els seus progenitors. 

S’ha unificat el treball i la formació en una sola variable atès el baix per-
centatge de joves que treballaven i perquè el que ens interessa de les dues 
situacions és el valor d’organització de la vida i l’assumpció de responsabi-
litats. El treball és un dels components més estudiats en la recerca en desis-
timent (Sampson i Laub, 1993), no tant la formació, ja que bona part dels 
estudis estan centrats en població adulta. La feina es converteix en una ins-
titució que no sols proveeix a la persona de recursos econòmics, sinó també 
d’organització diària. Tal com podem observar a la taula 2, el treball i la 
formació actuen com a factors potenciadors del desistiment. 

Finalment, les activitats prosocials inclouen la implicació del jove en ac-
tivitats socialment acceptables i enriquidores per al seu creixement perso-
nal. En alguns casos els joves no estaven vinculats a cap recurs però sí que 
realitzaven alguna activitat musical, esportiva o artística que ocupava part 
del seu temps de lleure. Considerant aquesta activitat com a beneficiosa per 
a l’adolescent vàrem decidir incorporar-la com activitat prosocial, tot i no 
estar organitzada per cap entitat. Els anàlisis estadístics revelen que hi ha 
diferències significatives entre reincidents i desistents respecte la realització 
d’activitats prosocials i hobbies. Tot i no ser activitats pensades per prevenir 
la delinqüència, aquest resultat ens informa de la utilitat que té en la inter-
venció socioeducativa amb joves infractors l’esport, l’art o la música. Realit-
zar activitats d’aquest estil pot ser una forma d’expressió i de canalització de 
malestars o angoixes, també un lloc on aprendre a relacionar-se en ambients 
positius, i per conèixer noves amistats.

En resum, podem observar a la taula 2 que la majoria de les variables con-
textuals es relacionen significativament. 

L’important no és 
tant l’estructura 
sinó la funcionalitat 
de la família



190 

Editorial             Educació Social 58                                      Educació Social 58 Intercanvi                                      Educació Social 58

 191 

Educació Social 58                                            EditorialEducació Social 58                 Diversitat funcional: aportacions sobre discapacitat i invalidesa estructuralEducació Social 58                                       Intercanvi

Dimensió individual

En aquesta dimensió s’inclouen aspectes actitudinals i comportamentals. Els 
factors que s’han analitzat són el fort compromís amb els estudis o el treball, 
la col·laboració del jove amb les intervencions realitzades pels professionals 
encarregats del seu seguiment des de l’àmbit judicial, el consum de substàn-
cies, el maneig de l’enuig i l’assumpció de riscos i impulsivitat.

Taula 3. Dimensió individual

Reincidents Desistents
N % N % p

Fort compromís amb els estudis o el treball
Sí té un fort compromís 17 16,3 36 34,6 ,002*
No té un fort compromís 32 30,8 19 18,3
Col·laboració del jove en la intervenció
Sí té una actitud 
col·laboradora 30 34,1 37 42 ,012*

No té una actitud 
col·laboradora 16 18,2 5 5,7

Consum de substàncies
Consum intens 12 13,5 4 4,5
Consum moderat 23 25,8 8 9 ,000**
No hi ha consum o és 
esporàdic

11 12,4 31 34,8

Maneig de l’enuig
Dificultat important amb el 
maneig de l’enuig

9 10,2 3 3,4

Dificultat moderada amb 
el maneig de l’enuig 28 31,8 16 18,2 ,002*

No té problemes amb el 
maneig de l’enuig 9 10,2 23 26,1

Assumpció de riscos i impulsivitat
Té importants problemes 
en aquesta àrea 17 19,5 5 5,7

Té alguna dificultat 22 25,3 21 24,1 ,004*
No té problemes en 
aquesta àrea 6 6,9 16 18,4

En aquest cas, totes les variables resulten ser significatives, compartint així, 
com afirma Garrido (2005), que els factors dinàmics contextuals i indivi-
duals són els més rellevants en la comprensió de la conducta delictiva. El fet 
de ser canviants ens permet plantejar intervencions socioeducatives des de 
l’educació encaminades a la compensació d’aquests dèficits i a la promoció 
de factors de protecció. 

En primer lloc ens aturarem a analitzar les dues primeres variables (“Fort 
compromís amb els estudis i el treball” i “Col·laboració del jove amb la 
intervenció”) ja que ambdues tenen a veure amb l’actitud del jove alhora 

d’implicar-se en un procés personal encaminat a la millora. D’acord amb 
la teoria del desistiment, per deixar de delinquir cal que el jove tingui una 
projecció de futur que incorpori aspectes normalitzadors, com ara el treball 
o la formació. Aquest intent de canvi, o si més no de modificar alguns as-
pectes conflictius i problemàtics, els podem identificar amb la predisposició 
positiva i la responsabilitat que assumeixen els joves desistents amb alguns 
elements de pes que poden afavorir canvis de trajectòria vital, com seria el 
treball o els estudis, i el bon compliment de les mesures penals que tenen 
amb la jurisdicció de menors. D’alguna manera la implicació i participació 
del jove en aquests espais denota el desig de canvi, característica que està 
present en els estudis de desistiment (Panuccio, Martínez, Sullivan, 2012). 
No obstant això, segons aquests autors, cal també una interacció entre la 
motivació per al canvi i els suports i vincles socials, sense els quals el desis-
timent no té prou engranatge per superar situacions de risc, sent fàcil que la 
persona pugui recaure de nou. El desig de canvi ve precedit perquè hi ha un 
seguit d’expectatives on hi ha dibuixat un projecte de vida positiu, aspecte 
que els mobilitza cap a fites de caire prosocial. En aquesta línia la teoria 
de la resiliència remarca que tenir un projecte de vida està relacionat amb 
processos resilients en adolescents de risc social (Grotberg, 1995). Podem 
deduir, en base als resultats, que aquests joves posen empeny en els estudis, 
i col·laboren amb les institucions socioeducatives, ja que ho veuen com un 
pas necessari per aconseguir una millora personal.

Per altra banda, podem especular que ser perseverant en el treball o els estudis 
i responsable quant al compliment de la mesura judicial pot tenir relació amb 
una bona adaptació del jove als serveis i l’establiment de vincles amb les fi-
gures adultes encarregades del seu seguiment educatiu. El bon domini de les 
competències sociopersonals són factors promotors del desenvolupament po-
sitiu dels adolescents ja que els permet generar i coordinar respostes (afectives, 
cognitives i de comportament) adaptatives a les demandes de l’entorn (Lerner, 
2005). Amb això volem dir que disposar d’aquestes competències pot fer aug-
mentar la probabilitat d’èxit d’aquests joves en aquestes àrees. De fet els resul-
tats ens mostren que el maneig de l’enuig, l’evitació de riscos i l’autocontrol 
diferencien de manera significativa la pertinença dels joves al grup desistent o 
al reincident. En aquesta línia, Lerner (2005) afirma que el control de l’impuls, 
mantenir un bon control emocional, i el compromís amb institucions o activi-
tats incompatibles a conductes problemàtiques, són competències necessàries 
per a la resolució de dificultats i conflictes en l’adolescència.

Finalment, tal com s’observa a la taula 3, la reducció o abstinència respecte 
del consum de drogues resulta ser una variable d’importància per a l’anàlisi 
de la conducta delictiva. La delinqüència, sobretot amb adolescents i jo-
ves, està en part associada al consum de drogues, no tant perquè existeixi 
una dependència sinó per ser un mitjà de diversió amb els seus iguals o per 
evadir-se en alguns moments de tensió. En base als nostres resultats, quan 
aquests joves abandonen el consum s’observa una relació significativa amb 
el desistiment.
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Conclusions

La recerca presentada ha exposat un conjunt de factors de risc i de protecció 
a considerar en el treball educatiu amb joves infractors. Abans d’iniciar les 
conclusions volem precisar que els factors de risc i de protecció són orienta-
cions per a l’acció socioeducativa, i que no podem establir relacions determi-
nants de causa-efecte. Ara bé, sí que resulta útil poder clarificar les variables 
que resulten ser rellevants per poder fonamentar accions educatives amb una 
base empírica. 

El desistiment no és tan sols un canvi de conducta que implica “deixar de 
delinquir”, sinó el resultat de l’acció de diversos factors contextuals i indi-
viduals, esdevenint per tant un fenomen multicausal. La tasca educativa a 
realitzar és complexa pel fet de requerir d’intervencions a diferents nivells i 
una prolongació en el temps. A la llum de la importància dels factors dinà-
mics (contextuals i individuals) en el desistiment, el disseny de programes 
socioeducatius específics per a tractar-ho ha de ser complementari amb la 
planificació d’accions adreçades a d’altres contextos, com el familiar, el de 
formació-laboral i el comunitari. El desistiment implica canvis en la conduc-
ta del jove, motivats per noves interaccions amb un entorn que pugui propi-
ciar aquestes transformacions, per l’estabilitat que proporcionen els lligams 
afectius amb adults i la projecció en el futur. 

Tot i confrontar al jove respecte el delicte comès, fomentant així el sentit 
de la responsabilitat, també cal educar a les famílies d’aquests adolescents, 
augmentant la consciència crítica sobre quines pràctiques educatives cal mi-
llorar i quins canvis de relació s’han de produir per millorar la comunicació 
amb el seu fill. Els resultats obtinguts ens suggereixen que la intervenció 
familiar des del format individual o grupal pot capacitar les famílies perquè 
siguin més competents envers l’educació socioafectiva dels seus fills, i de 
retruc evitar comportaments dissocials.

Respecte a la comunitat, els llaços socials dels joves amb altres adults proso-
cials o amb institucions pot enfortir el jove i ajudar-lo a desistir. Un objectiu 
rau en reforçar projectes de caire comunitari, donant la possibilitat al jove de 
reparar el dany a la comunitat, i facilitar l’accés dels joves a la formació i el 
treball. Aquests contextos poden permetre construir noves il·lusions, identi-
tats i sentiments de pertinença a joves que a més de trobar-se en conflicte es 
perceben diferents i exclosos socialment. 

El desistiment té implícits pensaments que porten que el jove actuï amb 
compromís amb un treball o formació i que col·labori amb les orientacions 
que li donen els seus educadors. El compromís i la col·laboració en un es-
cenari de risc, ja que recordem que tots ells han desenvolupat una conducta 
delictiva relativament persistent, denota esforç i voluntat de canvi. Des de 
l’espai tutorial, en context d’entrevista, un dels objectius prioritaris hauria de 

ser la motivació per al canvi, si no hi és intentar-la fer present, i si existeix 
els professionals poden ser un suport que acceleri i reafirmi aquest canvi. 
És evident per tant que existeixen quatre grans eixos per promoure el desis-
timent en joves infractors: la família, la comunitat, l’educació-ocupació i el 
propi menor o jove. Des de la nostra opinió, el cessament de la delinqüència 
és probable si les quatre peces tenen la injecció necessària per actuar cap 
aquesta fita. En futures recerques fora interessant cercar quina és el peça clau 
que fa possible iniciar aquest procés, i indagar sobre aquests factors des de 
la veu dels propis joves, de les seves famílies i d’altres agents implicats, com 
ara els professionals de justícia juvenil. 

Per últim, un concepte relacionat amb el desistiment és la resiliència. Igual 
que els estudis de resiliència analitzen resultats positius en contextos de risc, 
el desistiment intenta explicar també com els delinqüents s’obren camí en 
un context amb dificultats. El desistiment fa referència a un canvi conduc-
tual, l’acabament d’una carrera delictiva, la resiliència és, però, un concepte 
molt més genèric i d’abast ampli, no tan sols hi ha implícita la resistència al 
risc, característica comuna al desistiment, sinó la superació de la situació i 
transformació de la persona. Així doncs, podríem pensar que aquells joves 
que han reconstruït la seva identitat, i es troben sota paràmetres d’inclusió 
social, més enllà d’haver desistit podríem dir que han finalitzat sent, a més 
de desistents, resilients a la situació de conflicte social. 

Els resultats d’aquesta investigació ens permeten identificar que existeixen 
factors comuns en la literatura del desistiment i la resiliència que actuen pro-
mocionant processos de millora i canvi en persones en risc social. Aquesta 
conclusió ens convida a tractar dues àrees que provenen certament d’àmbits 
disciplinaris diferents, d’una forma més complementaria ja que comparteixen 
la mirada positiva als conflictes i les problemàtiques socials i educatives. 
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La educación informal

La educación informal
Jaume Trilla
Barcelona: PPU, 1986

L’educació és un fenomen complex i di-
vers, promogut per una gran diversitat 
d’agents i que es produeix en un nom-
bre incalculable d’escenaris. Tradicio-
nalment hi ha hagut una vinculació de 
l’educació amb l’escolarització com 
la forma genuïna d’educació, fins al 
punt que en alguns moments s’ha arri-
bat a confondre l’una en l’altra. Però 
l’evidència ens diu que, més enllà de 
l’escola (amb ella o malgrat ella), les 
influències educatives significatives que 
rep una persona en el seu procés vital 
són constants i generades des dels es-
pais i situacions més impensables. Els 
estudis sobre el procés de socialitza-
ció no fan més que corroborar aquesta 
evidència. Jaume Trilla va plantejar-se 
ara ja fa ben bé trenta anys fer una re-
flexió sistemàtica sobre els agents edu-
catius que girava al voltant de la idea 
d’intencionalitat i consciència en el fet 
d’educar. El seu llibre va redibuixar el 
mapa i les referències sobre el món de 
l’educació i la classificació dels agents 
educatius.

En els primers capítols del llibre es fa 
una aproximació a la idea d’educació 
informal i la caracteritza com aquella no 
intencional, no conscient ni sistemàtica, 
amb agents desdibuixats en la seva fun-
ció educativa però, a la vegada, d’una 
gran influència en el procés de cons-

trucció d’una persona. Inevitablement, 
al costat de l’educació informal van 
aparèixer altres situacions que, sense ser 
l’escola, tampoc no tenien les particula-
ritats de l’educació informal. 

Al contrari, mantenien similituds amb 
l’escola des del punt de vista de ser es-
tructures organitzades, sistemàtiques, 
amb intencionalitat educativa, amb 
consciència de voler generar una in-
fluència i un reconeixement com a agent 
educatiu. Arribat a aquest punt, Trilla va 
perfilar el concepte d’educació no for-
mal com espai intermedi entre l’escola 
o educació formal, l’agent educatiu que 
tradicionalment havia servit de referèn-
cia, i l’entorn o educació informal, allò 
sempre present, de permanent influència 
però difús i intangible. 

La idea d’educació no formal va esdeve-
nir un concepte fonamental que va obrir 
noves perspectives per a l’estudi dels 
fenòmens educatius i va dotar d’una vi-
sibilitat fins llavors desconeguda a altres 
formes d’educació amb tradició pràctica 
però emergents des del punt de vista de 
la construcció d’un discurs sistemàtic 
sobre la seva activitat i que des de feia 
temps reflexionaven sobre la seva iden-
titat, enfront de l’escola. 

Un dels casos més evidents va ser el 
de l’educació social, que estava en ple 
procés de construcció tant des de la 
perspectiva professional com des de la 
perspectiva universitària. De fet, fins 
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ben entrats els anys noranta, aquest era 
el llibre (i el concepte) de referència per 
teoritzar sobre l’estatus educatiu de les 
pràctiques que avui dia podem incloure 
dins de l’educació social. Ara bé, tot i 
els avantatges del concepte per la cober-
tura que donava a totes aquestes noves 
pràctiques educatives (que ja tenien una 
extensa tradició en forma d’experiències 
no sempre reflexionades), el “no” que 
precedeix a “formal” les situava en una 
situació d’inferioritat davant del “for-
mal”, que segueix sent el sistema edu-
catiu reglat. Segurament aquesta no era 
la intenció de l’autor però així ha estat 
interpretat i aprofitat per les mirades 
miops a altres agents educatius que no 
siguin l’escola.

Per aquesta raó, en anys posteriors es 
va obrir una discussió sobre l’exactitud 
del concepte “no formal” i això va donar 
peu a noves reflexions sobre l’ús i el sen-
tit de l’expressió. En conseqüència, com 
passa en qualsevol disciplina, la idea 
de “no formalitat” ha anat evolucionant 
progressivament cap a fórmules més 
precises que sense renunciar a la idea de 
“no formalitat”, perfectament aplicable 
a moltes situacions educatives quotidia-
nes, ha permès acotar de forma més pre-
cisa els límits de l’educació social i les 
accions pròpies del camp socioeducatiu. 
De fet, tal com indicava A. Caride l’any 
2004 en el seu article “No hay educa-
ción no formal” (publicat en la secció 
Opinió del núm. 28 d’aquesta revista), 
l’educació social ha de situar-se de for-

ma específica al costat de l’educació 
formal (el sistema reglat), l’educació no 
formal (les situacions educatives estruc-
turades però no reglades) i l’educació 
informal (les situacions educatives difu-
ses i no intencionals). Tot i això, encara 
avui dia hi ha agents que queden dins 
del paraigües de l’educació social i se 
senten més identificats amb la idea de 
“no formal” que de “social”.

Tornant a l’inici i al títol del llibre, 
un altre mèrit del llibre és que la idea 
d’informalitat també va permetre obrir 
la reflexió sobre els ambients educatius 
institucionals. Habitualment, les institu-
cions han estat estudiades des de la seva 
formalitat explícita i freqüentment s’ha 
oblidat que aquestes tenen un entorn 
intangible on es fa una immersió in-
conscient que, segons com sigui aquest, 
pot reforçar o inhibir la intencionalitat 
que persegueix aquell recurs educatiu. 
Aquesta reflexió connecta directament 
amb la reflexió sobre el currículum ocult 
i el currículum invisible de les institu-
cions educatives, temàtiques fonamen-
tals per entendre els efectes de l’acció.

Per acabar, val la pena destacar un de-
tall entranyable del llibre. Tot i ser un 
treball molt analític i molt metòdic en la 
construcció del discurs, l’obra es tanca 
amb un apèndix final qualitativament di-
ferent on l’autor exemplifica situacions 
d’educació informal amb un nombre 
importat de textos i cites extrets d’obres 
de la literatura universal. No perdem de 

vista que Jaume Trilla ha estat un gran 
estudiós de la presència de l’educació 
en la literatura, com va mostrar en els 
seus llibres Els grans autors i l‘escola 
o Llibres escolars fantàstics (insòlits, 
metafòrics...). 

Jesús Vilar Martín
Professor de la Facultat d’Educació 

Social i Treball Social 
Pere Tarrés – Universitat Ramon Llull
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Formación curricular en  
diseño para todas las  
personas en trabajo social

Coordinació: Yolanda de la Fuente  
Robles
Resta d’autors: Rafael Acebes  
Valentín, Sagrario Anaut Bravo, Ja-
vier Arza Porras, Javier Arza Porras, 
Rosa Mª Díaz Jiménez, Amaia Inza 
Bartolomé i Óscar Martínez Rivera.
Col·laboradors: María dolores Mu-
ñoz de Dios i Javier Cortés Moreno
Edita: Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas (CRUE)

A iniciativa de la Coordinadora del Di-
seño para Todas las Personas en Espa-
ña y en col·laboració amb la Fundació 
ONCE i l’IMSERSO, es va editar el 
2006 el Libro Blanco de Diseño para 
Todos en la Universidad, que va donar 
lloc el 2010 a diverses publicacions so-
bre formació curricular en disseny per a 
totes les persones en les disciplines més 
relacionades amb l’entorn construït i les 
tecnologies de la informació i la comu-
nicació, amb la finalitat que les univer-
sitats espanyoles impulsin un programa 
d’accessibilitat universal en el currícu-
lum formatiu universitari, complimen-
tant així les directives europees. 

En aquesta ocasió, la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españo-
las (CRUE), amb el suport de la Fun-
dació ONCE, han apostat per continuar 
aquesta línia de treball, publicant la pro-
posta de formació curricular en disseny 
per a totes les persones en treball social. 

Aquesta publicació ressent resulta es-
pecialment atractiva i molt encertada la 
introducció dels conceptes bàsics de dis-
seny per a totes les persones i accessibi-
litat universal juntament amb les meto-
dologies didàctiques per a la titulació, ja 
que se generen noves oportunitats de de-
senvolupament professional com a base 
dels futurs projectes relacionats amb 
l’activitat humana, aportant les claus de 
com incorporar al currículum formatiu 
del treball social el paradigma de l’ac-
cessibilitat universal i el disseny per a 
totes les persones. 
 
A nivell de continguts, es realitza una re-
visió bibliogràfica al voltant de l’acces-
sibilitat, remarcant, mitjançant l’avenç 
en disseny per a totes les persones a la 
universitat, les estratègies que ofereix 
la formació per aportar elements d’in-
clusió social i eines útils amb les quals 
construir entorns accessibles, permetent 
el desenvolupament individual de les 
persones. A més, en aquest procés d’in-
vestigació, s’avança cap al disseny per a 
l’aprenentatge a través de la revisió de 
la literatura científica des dels principals 
actors i precursors del disseny universal.  

La metodologia d’implantació plante-
jada pel grup d’experts és prou versàtil 
com per fer possible una adaptació a 
mesura per a cada titulació de Grau en 
Treball Social que prengui la iniciativa 
de complir la llei en el termini establert 
per fer-ho, atès que aquesta proposta 
permet integrar els temes en assigna-

tures de les matèries indicades a cada 
mòdul (unitats temàtiques) o apostar per 
la creació de noves assignatures. De la 
mateixa manera, s’inclouen una sèrie de 
metodologies didàctiques considerades 
les més adequades per al desenvolu-
pament de competències i l’assoliment 
dels resultats d’aprenentatge en la for-
mació de grau, concloent amb un exem-
ple de bones pràctiques en postgrau. 

A priori, pot semblar que la disciplina de 
Treball Social està més vinculada amb 
el paradigma del disseny per a totes les 
persones pel fet que les persones amb 
discapacitat són un grup social molt 
considerable i objecte d’intervenció de 
la professió. El fet és que a través de la 
Llei 51/2003 d’Igualtat d’Oportunitats, 
No Discriminació i Accessibilitat Uni-
versal de les Persones amb Discapacitat 
i el Real Decret Legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel qual es va aprovar 
la Llei General de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió so-
cial, es fa palesa la necessitat d’inclou-
re la formació en disseny per a totes les 
persones en ensenyaments universitaris, 
establint l’existència d’una sensibilitza-
ció creixent i necessària respecte de la 
igualtat d’oportunitats, amb la finalitat 
que les institucions universitàries for-
min professionals capaços de construir 
una societat cada vegada més inclusiva.  

Sorprèn com malgrat l’entrada en vigor 
d’aquestes normatives, en l’actualitat i 
segons la revisió dels plans d’estudis de 

grau en Treball Social oferts en trenta-
set universitats (públiques i privades) 
d’Espanya, existeixin només continguts 
sobre dependència o discapacitat incor-
porats en una o en diverses assignatures 
de caràcter més general i només en vint 
d’aquestes existeixi almenys una assig-
natura específica sobre dependència o 
discapacitat (en concret, quatre d’elles 
són de caràcter obligatori). 

Seguint les recerques teòriques i més 
enllà de l’evolució cap al model dels 
drets humans des de l’enfocament de 
la diversitat humana i del moviment de 
vida independent, aquest projecte asse-
nyala que el disseny per a totes les per-
sones no només pren en consideració el 
grup social de les persones amb discapa-
citat, sinó que es refereix a la societat en 
el seu conjunt i a les relacions de cada 
individu amb la resta del seu entorn, 
promocionant l’autonomia personal i les 
llibertats fonamentals. 

Pel que fa al postgrau, només s’identi-
fica un únic màster amb el títol “Acces-
sibilitat universal i disseny per a tots” 
impartit des de la Universitat de Jaén, i 
és alhora l’únic a tot Europa amb aquest 
perfil. A més en aquesta Universitat 
s’ofereix la línia de recerca de doctorat 
d’”Accessibilitat universal i disseny per 
a tots”. Això es pot considerar una apos-
ta per la innovació curricular en l’àmbit 
universitari, que complementaria con-
siderablement la formació en matèria 
d’accessibilitat respecte dels coneixe-



204 

Editorial             Educació Social 58Llibres recuperats                        Educació Social 58Publicacions                                       Educació Social xxPublicacions                                      Educació Social 58

 205 

Educació Social 58                                            EditorialEducació Social 58                       Llibres recuperatsEducació Social xx                                   PublicacionsEducació Social 58                                   Publicacions

ments que s’adquireixen durant l’ense-
nyament en Treball Social. Amb aquesta 
línia argumental d’innovació, es pretén 
generar un nou model de formació com 
a motor de futur, dissenyat per a totes les 
persones com a eina que produeixi una 
millora directa de les competències de 
l’exercici professional, reflectint-se en 
l’eficiència dels seus àmbits d’interven-
ció com una nova forma de promoure la 
inclusió, superant les mancances forma-
tives i els reptes de la societat des del 
paradigma de l’accessibilitat universal.  

Javier Cortés Moreno
Mª Dolores Muñoz de Dios

Treballadors socials
Màster en accessibilitat universal i 

disseny per a tots
Universitat de Jaén

Llibres rebuts 

(2014). La Pastoral en l’esplai. Barcelona: Claret, Fundació Pere Tarrés.

Feu, M. (2014). Les associacions d’assistents socials i el col·legi de Treball Social 
de Catalunya. Barcelona: COTSC.

Iglesias, M. (2014). Eficiencia para el impacto social. Barcelona: ESADE.

Mateos, O.; Grasa, R. (eds.) (2014). ¿Una nueva era para África? 
Madrid: La Catarata.
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Propostes

Propers números monogràfics

Lectures múltiples en i per a l’educació social 

La complexitat del viure i el conviure en la societat xarxa, concretada en les pro-
blemàtiques i desafiaments socials, ens comprometen amb una observació sensible 
i holística de les seves realitats. Capacitats, sabers i habilitats, però sobretot valors 
cívics positius, són condicions fonamentals per construir un futur alternatiu, indivi-
dualment i col·lectivament. 

Des d’una mirada pedagògica i social, amb vocació inclusiva, entenem la lectura 
com un pretext que desvetlla textos i contextos, en què totes les persones es veuen 
reconegudes i estimades. Les tres formes de lectura que conviuen avui en dia (ana-
lògica, digital i hipertextual) mereixen la nostra atenció. Posar en valor percepcions, 
amb diversos agents i perspectives, motiven aquest monogràfic, en el que proposa de 
trànsit des de la reflexió a l’acció, de les teories a les pràctiques. 

L’educació social davant de les situacions límit

L’educació social es desenvolupa en escenaris de complexitat i d’incertesa. En fun-
ció de l’experiència i del tipus d’estructura professional que hi hagi en un equip (més 
actuadora o més reflexiva), els professionals poden anticipar-se a alguns esdeveni-
ments, ja sigui per haver elaborat experiències prèvies o perquè han estat capaços 
d’imaginar-se situacions potencialment conflictives i d’establir patrons de referència 
per resoldre-les. Però el nivell d’anticipació sempre és limitat, de manera que la 
imprevisibilitat és un dels factors amb què ha de comptar un equip en l’exercici de 
la seva activitat. Quines són les situacions crítiques amb què es pot trobar un equip? 
Es poden tipificar algunes d’aquestes situacions? Com es resolen? De quina manera 
queden afectats quan s’exposen a una situació crítica? Es pot augmentar la previsi-
bilitat? Es pot aprendre de les situacions crítiques? L’objectiu d’aquest monogràfic 
és reflexionar sobre aquestes qüestions i plantejar que el treball cooperatiu per a la 
construcció de coneixement és una bona fórmula per reduir les situacions d’incertesa 
i, a la vegada, per abordar la seva gestió amb més rigor quan aquestes es produeixin.

Educació Social. Revista d’intervenció socioeducativa, a través de la secció “Inter-
canvi”, està oberta a les aportacions d’experiències, treballs i recerques dels diversos 
àmbits de la intervenció socioeducativa. Es donarà prioritat a aquells articles que facin 
aportacions significatives per a la pràctica professional o tractin d’aspectes innovadors pel 
que fa als camps d’intervenció o als models i mètodes de treball.

Pautes generals per a la 
presentació d’originals

 Els articles hauran de ser inèdits.

 L’extensió màxima dels articles per a 
la secció d’intercanvi serà d’entre 36.000 
i 39.000 caràcters (amb espais). També 
es poden aportar ressenyes bibliogràfi-
ques per a la secció “Publicacions”, i 
cròniques o informacions d’interès pro-
fessional, per a la secció “Propostes”. En 
aquests casos l’extensió màxima serà de 
2.500 caràcters.

 Els treballs poden presentar-se en ca-
talà o castellà, indistintament. La presen-
tació dels articles haurà de ser per correu 
electrònic, en un arxiu de Word. 

 Indicacions:

• Les taules i gràfics es presentaran en 
un arxiu a part i s’indicarà el lloc on 
s’han de col·locar en l’article.

• Les anotacions a peu de plana es nu-
meraran per ordre d’aparició i es pre-
sentaran al final del text.

• Les referències bibliogràfiques es pre-
sentaran al final del text i per ordre al-
fabètic d’autors.

 Els articles hauran d’anar acompan-
yats en un document a part de les dades 
bàsiques de l’autor/s: nom i cognoms, 
adreça electrònica i postal, telèfon, fax, 
professió, càrrec i lloc de treball.

1  El consell de redacció triarà els treballs 
per a publicar d’entre els acceptats pel 
comitè científic i comunicarà als autors la 
decisió presa.

 No es retornaran els originals dels tre-
balls no publicats.

 Els textos que es publiquen en aques-
ta revista estan subjectes a les condi-
cions d’una llicència Creative Commons 
de Reconeixement- No comercial- amb 
obres derivades. Així, doncs, s’autoritza 
al públic en general a reproduir, distribuir 
i comunicar i generar obres derivades de 
l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria 
i l’entitat que la publica i no se’n faci un 
ús comercial. Els autors/es que vulguin 
publicar en Educació social. Revista 
d’intervenció socioeducativa accepten 
aquestes condicions.

Els articles o col·laboracions s’han 
d’enviar a:

intercanvires@peretarres.org 
Revista Educació Social (redacció)
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