


Desde a Asociación de Directo
res e Xerentes de Servizos So
ciais pensamos que estamos 
nunha situación social que xa 
non é conxuntural de forma que 
lles permita ás persoas recupe
rar a súa situación anterior can
do haxa máis crecemento eco
nómico, cando desenvolvan 
máis emprego. Atopámonos 
nun contexto onde hai en Es
paña 16 millóns de persoas po
bres, aproximadamente 7 mi
llóns en pobreza severa, e onde 
os 8,5 millóns de usuarios dos 
servizos sociais que hai actual
mente, son persoas que cam
biaron o perfil habitual ao que 
estamos habituados a atender. 
Os servizos sociais estaban afei
tos a axudarlles ás persoas a as
cender 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 es
tragou e quedou no soto con 16 
millóns de persoas aproximada
mente sen posibilidade de mo
bilidade social. Polo tanto as di
ficultades cada vez son maiores. 

Este é un efecto debido funda
mentalmente á reforma laboral, 
á desigualdade e tamén aos re
cortes brutais que houbo nos 
servizos sociais de ao redor de 
4.960 millóns de euros nos últi
mos catro anos. lsto é unha bru
talidade pensando que cando 
máis se necesitaban, as Admi
nistracións o que fixeron foi re
cortar eses servizos. Por iso, a 
situación á que se enfrontan é 
tremendamente complexa. A 
isto hai que lle engadir os pro
blemas co sistema de atención 
á dependencia que desde hai 
1 O anos viñera normalizando 
os usuarios e xerando espazos 
de liberdade a través do derei
to subxectivo recoñecido na Lei 
39/2006 de promoción da au
tonomía persoal e atención ás 
persoas en situación de depen-

dencia, no ámbito dos servizos 
socia is. 

Como acabo de comentar, te
rnos uns servizos sociais debi
litados cando máis necesita
bamos que foran fortes. Outra 
característica é a gran disparida
de de sistemas e a enorme fen
da e desigualdade que se cons
tata entre territorios. Nalgúns 
o desenvolvemento progresou, 
mesmo algún non foi moi afec
tado polos recortes; con todo 
hai outros que pasaron duns ser
vizos sociais aceptables a sufrir 
recortes próximos ao 39% en ca
tro anos, como é o caso de Cas
tela-A Mancha. 

Por outra banda, mentres deter
minadas CC.AA. teñen cobertu
ras e garantías, outras teñen de
reitos de papel. É dicir, teñen 
servizos sociais pero non desen
volveron catálogos de servizos, 
non desenvolveron prestacións, 
non desenvolveron o mapa de 
servizos sociais, non desenvol
veron unha planificación estra
téxica... ou desenvolveron es
tes elementos, pero logo non 
os exercen, como por exemplo 
Baleares. En definitiva, uns de
reitos que poden crebar en cal
quera momento. 

Ademais, está o abandono es
tatal e o afogamento financei
ro que se dá primeiro en de
pendencia e posteriormente 
noutras áreas. Por exemplo, o 
goberno de Rajoy reduciu nun 
66% o orzamento do Plan Con
certado de prestacións básicas 
de servizos sociais, e se a iso se 
lle engade que recortaron 2.800 
millóns de euros en dependen
cia ponse de manifesto o aban-

·¡ O índice DEC é o índice de desenvolve
mento dos servizos sociais que se realiza des
de o ano 2012 a Asociación estatal de directo
ras 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 servi
zos sociais. 

Ao mesmo tempo, hai un ex
traordinario déficit de informa
ción en materia de servizos so
ciais. Por unha banda, porque 
as Administracións públicas non 
poñen os datos ao servizo da ci
dadan ía nin da investigación. E 
por outra, porque o sistema de 
información a nivel de servizos 
socia is non é bo xa que cada co
munidade autónoma ten o seu 
propio, e o Ministerio non in
tegrou o sistema de informa
ción da dependencia dentro do 
sistema de servizos sociais. En 
consecuencia, resulta difícil po
der 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 de
reitos a Lei de servizos sociais 
non foi acompañada dun catálo
go de servizos, non ten planifi
cación estratéxica, nin tampou
co un mapa de servizos sociais, 
que son os tres elementos cha
ve. Polo tanto, cómpre desen
volver a lei. 

No aspecto económico, Galicia 
ten un gasto de só 252 € por ha
bitante/ano, considerablemen
te por baixo da media española. 
E en canto á prioridade, indi
car que só dedican o 3,7% do 
conxunto total de orzamento da 
Administración local, fronte ao 
7,7% de media. É dicir, as ad
ministracións públicas galegas 
non priorizan os servizos sociais 
e atópanse por baixo da media 
estatal en investimento público. 

En consecuencia, cómpre des
tacar que o sistema de aten
ción á dependencia é moi feble, 
as rendas mínimas de inserción 
están por baixo da media na
cional, así como as prazas resi
denciais, 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 recur
sos para persoas sen fogar. É di
cir, na inmensa maioría de indi
cadores de servizos sociais que 
valoramos sitúanse por baixo 
da media nacional. Estes datos 
permítennos afirmar que Galicia 
ten un gran reto: por unha ban
da, debe lexislar para desenvol
ver eses elementos clave da lei; 
segundo, ten que poñer máis 
diñeiro para alcanzar as medias 
nacionais e, terceiro, ten que 
desenvolver unha maior cober
tura neses indicadores que es
tán por baixo da media españo
la. É dicir, a situación de servizos 
sociais en Galicia é moi deficita
ria e hai que ter en canta que 
é un territorio cunha dispersión 
moi alta e cunha poboación moi 
envellecida onde unha gran por
centaxe de persoas maiores son 
usuarias dos servizos sociais. 

Cal é a túa visión sobre a refor
ma local e os seus efectos no 
valor da proximidade dos servi
zos sociais? 

Todas as persoas que traballa
mos nos servizos socia is e tamén 
os académicos eremos que o va
lor da proximidade é comparti
do palas corporacións locais. 
Levamos máis de 30 anos de
senvolvendo un sistema de pro
tección social desde a base, de 
xeito que servizos sociais e con
cellos compartiron ese valor de 
proximidade. 

A ameaza da reforma local su
puxo no seu día un recorte de 
máis de 1.000 millóns de euros 
nos orzamentos locais desde o 
inicio da crise, recortando preci
samente o diñeiro dos servizos 
sociais máis próximos á cidada
nía. 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 orzamen
tos municipais. Ao conseguir 
parar a reforma local evitouse 
un recorte que, de aplicarse, re
duciría os servizos sociais prac-

ticamente a un servizo de d.eri
vación, deixando ao traballador 
social na UTS encargado de de
rivar o caso aos servizos centra is 
das capitais de provincia. Unha 
idea de derivación que acaba 
de "mandar o cidadán á deri-
va". 

Esa ameaza pode volver en vir
tude 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 ser
vizos 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 in
clúen varias prestacións que de
ber ser garantidas no marco dos 
servizos sociais. 

Creo que o educador ou edu
cadora social debe estar inte
grado 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 trata
mento socioeducativo se garan
ta como unha prestación básica 
no marco dos servizos sociais, 
como acorre co tratamento psi
cosocial. 

Pero isto quere dicir que a pres
tación do tratamento socioedu
cativo non pode substituír o que 
debe facer a escala. É dicir, se a 
escala ten un problema cos ne
nas e os expulsa, non os pode 
mandar en horario escolar a fa
cer 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 abri
ga de atendelos. Outra causa 
é que desde os servizos sociais 
comunitarios, desde os equi-
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pos de Tratamento Familiar2 (in
tegrados por un psicólogo, un 
educador e un traballador so
cial) se realicen actuacións com
plementarias. 

E tamén debe tratarse toda a 
nova abordaxe da inclusión so
cial. É certo que con respecto ao 
que son as prestacións básicas 
para a inclusión social, concreta
mente o educador social, o tra
ballador social e o psicólogo es
tán indo algo perdidos por non 
saber como facer unha abor
daxe integral e definir esa pres
tación, tal e como se facía con 
outras (axuda a domicilio, aloxa
mento alternativo etc.) que eran 
moito máis fáciles de definir. 

Á indefinición da prestación de 
inclusión social engádese ou
tra complexidade máis, referi
da 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 inclu
sión social era o emprego, pero 
agora buscar emprego é moi di
fícil. Teremos que empezar a ac
tivar 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 solida
ria ou non, se quere. O Estado 
non pode garantir que a xente 
sexa solidaria, por iso a coope
ración social é fomentar a soli
dariedade, os grupos de auto
axuda etc. E neste apartado o 
educador social, como especia
lista na dinamización e no traba
llo con grupos, ha de desenvol
ver nos servizos sociais as súas 
habilidades, as súas técnicas e 
os seus coñecementos para fo
mentar 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. 



Agora ben, se o educador pen
sa 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. Te
rnos que esixirlle ao sistema sa
nitario, ao sistema educativo, ao 
sistema de pensións, ao sistema 
de rendas mínimas, que eles se
xan os que se ocupen das per
soas e non podemos substituír 

0 que ten que facer o sistema 
de protección social con educa
dores sociais, con traballadores 
sociais etc., porque senón sería 
unha volta á beneficencia. !so é 
a beneficencia, facer aquilo que 
non fan os sistemas por deter
minados colectivos. 

Por iso, se a educación social 
pelexa por estar dentro do sis
tema educativo que estea, pero 
que os contrate a Administra
ción educativa. É dicir, non de
bemos pagar a educadores so
ciais que traballen no ámbito 

educativo con fondos de servi
zos 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 tra
ba llar para mellorar tanto a in
corporación das súas funcións 
a eses equipos integrais, como 
o sistema de información. Men
tres os educadores sociais non 
teñan un sistema de informa
ción cun soporte documental 
propio, que xere un conxun
to mínimo homoxéneo de da
tos para toda España, de 15 ou 
20 variables que midan efecti
vamente cal é a intervención do 
educador nese marco, será moi 
difícil poder contrastar informa
ción con outros profesionais. É 
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un gran reto que debe ser com
partido pola Academia, os pro
fesionais e o Consello Xeral de 
Colexios Oficiais de Educado
ras e Educadores Sociais. É ne
cesario facelo e que a Adminis
tración pública o asuma. 

Hai que pensar en que traballan 
os educadores dentro dos ser
vizos 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 me
nores creo que é moi boa. Ago
ra na formación relacionada cos 
servizos sociais comunitarios eu 
vexo un gran déficit, no senti
do de que un educador social 
debe ser un especialista e co-

REVISTA GALEGA DE EDUCACIÓN . NÚM. 67 • MARZO 2017 43 



44 

ñecedor do sistema público de 
protección social onde vai tra
ballar. É dicir, os servizos sociais 
non poden ser un ha materia dun 
ano na carreira. Igual que a ma
teria 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 servi
zos sociais, así debe ser no Grao 
en Educación Social. Un educa
dor social non pode descoñe
cer o sistema de protección so
cial e os recursos que existen no 
sistema onde vai facer interven
ción; considero que é un déficit 
que ten que xestionarse desde 
o punto de vista da Academia. 

Eu creo que o traballo comuni
tario é algo imprescindible para 
os servizos sociais, é dicir, todos 
os profesionais teñen que traba
l lar 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 traba
llamos todos. Entón facer traba
l lo comunitario de 8 a 3 non é 
posible. Require un esforzo su
plementario que haberá que 
ver como se aborda para poder 
desenvolvelo no marco do que 
a sociedade nos está deman
dando. Non só o comunitario 
tamén o grupal. 

Eu entendo que ese traballo co
munitario 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 expan
siva e maior ca a que neste mo
mento estamos a facer. É nece
sario que se propicie traballar 
no marco da comunidade, aínda 
que a administración o que nos 
demande é que resolvamos os 
casos, fagamos papeis, proce
dementos, documentos e inter
vencións rápidas e directas para 
resolver os temas. Pero o traba
l lo comunitario é moi importan
te en todos os ámbitos, e resul-
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ta imprescindible na prevención 
e na inclusión social. 

Os servizos sociais, tal e como 
os demanda actualmente a so
ciedade, deben facer unha re
formulación do seu obxecto. É 
dicir, deben adaptarse ás novas 
necesidades sociais e adecuar
se ás formulacións que os no
vos usuarios e usuarias de ser
vizos socia is nos reclaman todos 
os días. 

O primeiro que habería que fa
cer é non recortar máis porque 
se hai recortes xa non se pode 
sobrevivir dentro deste siste
ma. Ademais, é necesario re
organizalo de acordo con esas 
necesidades, incidindo na plani
ficación estratéxica. E estou con
vencido de que vai ser un siste
ma 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 po
boación e que a discapacidade 
é algo que está na nosa socie
dade. Aos servizos sociais com
pétenos traballar para que esas 
persoas teñan unha vida digna. 
Adema is, ternos que ter en con
sideración que dentro das fami
lias xa non existen esas cadeas 
de solidariedade que había en 
décadas anteriores, e que cam
biou o formato de familia. É di
cir, hai familias plenamente in
tegradas, pero que por unha 
situación conxuntural sitúanse 
na pobreza máis severa. Entón 
os servizos sociais están chama
dos a reclamar a cohesión so
cial por riba dos recortes, de
bendo ser reforzados nun futuro 
para poder afrontar estes desa
fíos desde a interdisciplinarie
dade. Ternos que facelo todos 
xuntos.®!11 


