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dencia, no ámbito dos servizos
socia is.
Desde a Asociación de Directores e Xerentes de Servizos Sociais pensamos que estamos
nunha situación social que xa
non é conxuntural de forma que
lles permita ás persoas recuperar a súa situación anterior cando haxa máis crecemento económico, cando desenvolvan
máis emprego. Atopámonos
nun contexto onde hai en España 16 millóns de persoas pobres, aproximadamente 7 millóns en pobreza severa, e onde
os 8,5 millóns de usuarios dos
servizos sociais que hai actualmente, son persoas que cambiaron o perfil habitual ao que
estamos habituados a atender.
Os servizos sociais estaban afeitos a axudarlles ás persoas a ascender na escala social, saír da
marxinac1on,
da
exclusión ...
Pero démonos conta de que
no ADN da sociedade xa está
instaurada a desigualdade, e o
malo é que o ascensor social estragou e quedou no soto con 16
millóns de persoas aproximadamente sen posibilidade de mobilidade social. Polo tanto as dificultades cada vez son maiores.
Este é un efecto debido fundamentalmente á reforma laboral,
á desigualdade e tamén aos recortes brutais que houbo nos
servizos sociais de ao redor de
4.960 millóns de euros nos últimos catro anos. lsto é unha brutalidade pensando que cando
máis se necesitaban, as Administracións o que fixeron foi recortar eses servizos. Por iso, a
situación á que se enfrontan é
tremendamente complexa. A
isto hai que lle engadir os problemas co sistema de atención
á dependencia que desde hai
1O anos viñera normalizando
os usuarios e xerando espazos
de liberdade a través do dereito subxectivo recoñecido na Lei
39/2006 de promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de depen-

Como acabo de comentar, ternos uns servizos sociais debilitados cando máis necesitabamos que foran fortes. Outra
característica é a gran disparidade de sistemas e a enorme fenda e desigualdade que se constata entre territorios. Nalgúns
o desenvolvemento progresou,
mesmo algún non foi moi afectado polos recortes; con todo
hai outros que pasaron duns servizos sociais aceptables a sufrir
recortes próximos ao 39% en catro anos, como é o caso de Castela-A Mancha.
Por outra banda, mentres determinadas CC.AA. teñen coberturas e garantías, outras teñen dereitos de papel. É dicir, teñen
servizos sociais pero non desenvolveron catálogos de servizos,
non desenvolveron prestacións,
non desenvolveron o mapa de
servizos sociais, non desenvolveron unha planificación estratéxica... ou desenvolveron estes elementos, pero logo non
os exercen, como por exemplo
Baleares. En definitiva, uns dereitos que poden crebar en calquera momento.
Ademais, está o abandono estatal e o afogamento financeiro que se dá primeiro en dependencia e posteriormente
noutras áreas. Por exemplo, o
goberno de Rajoy reduciu nun
66% o orzamento do Plan Concertado de prestacións básicas
de servizos sociais, e se a iso se
lle engade que recortaron 2.800
millóns de euros en dependencia ponse de manifesto o aban-
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O índice DEC é o índice de desenvolve-

mento dos servizos sociais que se realiza des-

de o ano 2012 a Asociación estatal de directoras e xerentes de servizos sociais, para medir e
avaliar as estruturas e orzamentos do sistema
de servizos sociais.
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dono estatal existente en servizos sociais.
Ao mesmo tempo, hai un extraordinario déficit de información en materia de servizos sociais. Por unha banda, porque
as Administracións públicas non
poñen os datos ao servizo da cidadan ía nin da investigación. E
por outra, porque o sistema de
información a nivel de servizos
socia is non é bo xa que cada comunidade autónoma ten o seu
propio, e o Ministerio non integrou o sistema de información da dependencia dentro do
sistema de servizos sociais. En
consecuencia, resulta difícil poder facer un seguimento e unha
planificación.
En canto a Galicia, que ocupa
no índice DEC o posto 14 entre
as 17 CC.AA, ten un sistema de
desenvolvemento de servizos
sociais moi débil, practicamente
irrelevante. En cuestión de dereitos a Lei de servizos sociais
non foi acompañada dun catálogo de servizos, non ten planificación estratéxica, nin tampouco un mapa de servizos sociais,
que son os tres elementos chave. Polo tanto, cómpre desenvolver a lei.
No aspecto económico, Galicia
ten un gasto de só 252 € por habitante/ano, considerablemente por baixo da media española.
E en canto á prioridade, indicar que só dedican o 3,7% do
conxunto total de orzamento da
Administración local, fronte ao
7,7% de media. É dicir, as administracións públicas galegas
non priorizan os servizos sociais
e atópanse por baixo da media
estatal en investimento público.
En consecuencia, cómpre destacar que o sistema de atención á dependencia é moi feble,
as rendas mínimas de inserción
están por baixo da media nacional, así como as prazas residenciais, os fogares e centros
de convivencia, os centros para
persoas con discapacidade, as
prazas para mulleres vítimas de
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violencia de xénero, e os recursos para persoas sen fogar. É dicir, na inmensa maioría de indicadores de servizos sociais que
valoramos sitúanse por baixo
da media nacional. Estes datos
permítennos afirmar que Galicia
ten un gran reto: por unha banda, debe lexislar para desenvolver eses elementos clave da lei;
segundo, ten que poñer máis
diñeiro para alcanzar as medias
nacionais e, terceiro, ten que
desenvolver unha maior cobertura neses indicadores que están por baixo da media española. É dicir, a situación de servizos
sociais en Galicia é moi deficitaria e hai que ter en canta que
é un territorio cunha dispersión
moi alta e cunha poboación moi
envellecida onde unha gran porcentaxe de persoas maiores son
usuarias dos servizos sociais.
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Cal é a túa visión sobre a reforma local e os seus efectos no
valor da proximidade dos servizos sociais?
Todas as persoas que traballamos nos servizos socia is e tamén
os académicos eremos que o valor da proximidade é compartido palas corporacións locais.
Levamos máis de 30 anos desenvolvendo un sistema de protección social desde a base, de
xeito que servizos sociais e concellos compartiron ese valor de
proximidade.
A ameaza da reforma local supuxo no seu día un recorte de
máis de 1.000 millóns de euros
nos orzamentos locais desde o
inicio da crise, recortando precisamente o diñeiro dos servizos
sociais máis próximos á cidadanía. Con todo, gañamos unha
pequena batalla coa sentenza
do Tribunal Constitucional que
anulou o precepto de que os
servizos sociais eran impropios
aos concellos. Con isto evitamos
un machadazo de máis de 3.600
millóns de euros dos orzamentos municipais. Ao conseguir
parar a reforma local evitouse
un recorte que, de aplicarse, reduciría os servizos sociais prac-
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ticamente a un servizo de d.erivación, deixando ao traballador
social na UTS encargado de derivar o caso aos servizos centra is
das capitais de provincia. Unha
idea de derivación que acaba
de "mandar o cidadán á deriva".

Esa ameaza pode volver en virtude dos novas recortes, por iso
hai que blindar canto antes os
servizos sociais locais a través
das leis autonómicas, do Plan
estratéxico, do Mapa de servizos sociais e do Catálogo de
prestacións e servizos.

Cal é a túa visión arredor do
desenvolvemento dos procesos
educativos no marco dos serví··
.. ?
zos soc1a1s.
O catálogo básico da maioría
das leis de servizos sociais en
toda España e os catálogos de
servizos que fixeron a maioría
das comunidades autónomas inclúen varias prestacións que deber ser garantidas no marco dos
servizos sociais.
Creo que o educador ou educadora social debe estar integrado nos equipos territoriais e
traballar no marco dos servizos
sociais comunitarios como un
profesional máis, cunha serie de
funcións que lle son específicas.
Para iso é preciso que o tratamento socioeducativo se garanta como unha prestación básica
no marco dos servizos sociais,
como acorre co tratamento psicosocial.
Pero isto quere dicir que a prestación do tratamento socioeducativo non pode substituír o que
debe facer a escala. É dicir, se a
escala ten un problema cos nenas e os expulsa, non os pode
mandar en horario escolar a facer talleres aos servizos sociais.
Porque os servizos sociais non
facemos iso. É a escala quen
debe atender esas persoas, xa
que están en horario escolar e
o sistema educativo ten a abriga de atendelos. Outra causa
é que desde os servizos sociais
comunitarios, desde os equi-
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pos de Tratamento Familiar 2 (integrados por un psicólogo, un
educador e un traballador social) se realicen actuacións complementarias.
E tamén debe tratarse toda a
nova abordaxe da inclusión social. É certo que con respecto ao
que son as prestacións básicas
para a inclusión social, concretamente o educador social, o traballador social e o psicólogo están indo algo perdidos por non
saber como facer unha abordaxe integral e definir esa prestación, tal e como se facía con
outras (axuda a domicilio, aloxamento alternativo etc.) que eran
moito máis fáciles de definir.

Á indefinición da prestación de
inclusión social engádese outra complexidade máis, referida á situación cambiante dos
usuarios e das usuarias; isto fixo
que as formas de intervención
que no seu día experimentamos
agora non sirvan. Por exemplo,
antes un dos factores da inclusión social era o emprego, pero
agora buscar emprego é moi difícil. Teremos que empezar a activar outra serie de elementos
nos que terán que traballar os
equipos integrais.
Ademais, o educador social
ten un papel moi importante
no tema da cooperación social.
Porque a xente pode ser solidaria ou non, se quere. O Estado
non pode garantir que a xente
sexa solidaria, por iso a cooperación social é fomentar a solidariedade, os grupos de autoaxuda etc. E neste apartado o
educador social, como especialista na dinamización e no traballo con grupos, ha de desenvolver nos servizos sociais as súas
habilidades, as súas técnicas e
os seus coñecementos para fomentar a cooperación social.
Ese é desde o meu punto de
vista o papel do educador social
dentro dos servizos socia is.

2 Denominación en Andalucía. En Galicia,
Servizo de Educación e Apoio Familiar.
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Agora ben, se o educador pensa que o que ten que facer é o
que non fai a escala en horario
de escala, é unha actitude que
nos retrotrae á beneficencia. Ternos que esixirlle ao sistema sanitario, ao sistema educativo, ao
sistema de pensións, ao sistema
de rendas mínimas, que eles sexan os que se ocupen das persoas e non podemos substituír
0 que ten que facer o sistema
de protección social con educadores sociais, con traballadores
sociais etc., porque senón sería
unha volta á beneficencia. !so é
a beneficencia, facer aquilo que
non fan os sistemas por determinados colectivos.
Por iso, se a educación social
pelexa por estar dentro do sistema educativo que estea, pero
que os contrate a Administración educativa. É dicir, non debemos pagar a educadores sociais que traballen no ámbito

educativo con fondos de servizos sociais, porque Educación
ten un gasto público de preto
de 40.000 millóns de euros e o
noso apenas supera os 12.000
ou 15.000 millóns de euros. É
dicir, que Educación se ocupe
da súa parte e nós da nosa. Eu
creo que os futuros educadores
socia is deben de saber isto.
Os educadores necesitan traba llar para mellorar tanto a incorporación das súas funcións
a eses equipos integrais, como
o sistema de información. Mentres os educadores sociais non
teñan un sistema de información cun soporte documental
propio, que xere un conxunto mínimo homoxéneo de datos para toda España, de 15 ou
20 variables que midan efectivamente cal é a intervención do
educador nese marco, será moi
difícil poder contrastar información con outros profesionais. É

un gran reto que debe ser compartido pola Academia, os profesionais e o Consello Xeral de
Colexios Oficiais de Educadoras e Educadores Sociais. É necesario facelo e que a Administración pública o asuma.

Hai que pensar en que traballan
os educadores dentro dos servizos sociais: menos en servizos
sociais comunitarios e máis en
servizos sociais especializados,
maioritariamente no ámbito de
menores. É dicir, a formación do
educador social no tema de menores creo que é moi boa. Agora na formación relacionada cos
servizos sociais comunitarios eu
vexo un gran déficit, no sentido de que un educador social
debe ser un especialista e co-
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ñecedor do sistema público de
protección social onde vai traballar. É dicir, os servizos sociais
non poden ser un ha materia dun
ano na carreira. Igual que a materia de servizos sociais no Grao
en Traballo Social se dá en tres
cursos (Servizos Sociais 1, 11, 111) e
que as prácticas se fan en servizos sociais, así debe ser no Grao
en Educación Social. Un educador social non pode descoñecer o sistema de protección social e os recursos que existen no
sistema onde vai facer intervención; considero que é un déficit
que ten que xestionarse desde
o punto de vista da Academia.

Eu creo que o traballo comunitario é algo imprescindible para
os servizos sociais, é dicir, todos
os profesionais teñen que traballar coa comunidade. Pero hai
unha gran dificultade que é que
aos profesionais lles gusta moi-

to o horario de 8 da mañá a 3
da tarde, porque é cando traballamos todos. Entón facer traballo comunitario de 8 a 3 non é
posible. Require un esforzo suplementario que haberá que
ver como se aborda para poder
desenvolvelo no marco do que
a sociedade nos está demandando. Non só o comunitario
tamén o grupal.
Eu entendo que ese traballo comunitario nos daría un sinal de
identidade dentro dos servizos
sociais, tanto aos traballadores
sociais como aos psicólogos e
aos educadores sociais, cunha
intervención moito máis expansiva e maior ca a que neste momento estamos a facer. É necesario que se propicie traballar
no marco da comunidade, aínda
que a administración o que nos
demande é que resolvamos os
casos, fagamos papeis, procedementos, documentos e intervencións rápidas e directas para
resolver os temas. Pero o trabal lo comunitario é moi importante en todos os ámbitos, e resul-

ta imprescindible na prevención
e na inclusión social.

Os servizos sociais, tal e como
os demanda actualmente a sociedade, deben facer unha reformulación do seu obxecto. É
dicir, deben adaptarse ás novas
necesidades sociais e adecuarse ás formulacións que os novos usuarios e usuarias de servizos socia is nos reclaman todos
os días.
O primeiro que habería que facer é non recortar máis porque
se hai recortes xa non se pode
sobrevivir dentro deste sistema. Ademais, é necesario reorganizalo de acordo con esas
necesidades, incidindo na planificación estratéxica. E estou convencido de que vai ser un sistema de futuro, porque os nosos
usuarios son maioritariamente
persoas maiores, persoas con
discapacidade ou familias que
teñen fillos. Ese é o noso futuro.

É dicir, ternos que ter en conta
como é a nosa pirámide de poboación e que a discapacidade
é algo que está na nosa sociedade. Aos servizos sociais compétenos traballar para que esas
persoas teñan unha vida digna.
Adema is, ternos que ter en consideración que dentro das familias xa non existen esas cadeas
de solidariedade que había en
décadas anteriores, e que cambiou o formato de familia. É dicir, hai familias plenamente integradas, pero que por unha
situación conxuntural sitúanse
na pobreza máis severa. Entón
os servizos sociais están chamados a reclamar a cohesión social por riba dos recortes, debendo ser reforzados nun futuro
para poder afrontar estes desafíos desde a interdisciplinariedade. Ternos que facelo todos
xuntos.®!11

44

REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN - NÚM. 67 •MARZO 2017

