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PRESENTACIO 

Amb él restabliment de les llibertats democrátiques s'ha obert un pe-
ríode que es caracteritza per un gran afany en superar el retard que s'ha 
produi't durant les ultimes décades com a resultat d'unes condicions po-
1 ñiques adverses. 

Aquest afany que es manifesta en tots els sectors de la vida ciutada-
na, referit a problemes i aspiracions de la societat catalana, necessita, 
com a complement indispensable de Pelaboració de solucions própies, el 
procedir a l'acumulació d'informació del que ha estat realitzat en l'ám-
bit internacional. 

Així, dones, és necessari, a l'hora que comencem a governar-nos de-
mocráticament, superar l'aillament i conéixer a fons les experiencies 
que sobre determinats problemes han aconseguit altres pobles. En 
aquest marc, destaca per la seva importancia la necessitat d'aprofundir 
en el coneixement de l'organització i el funcionament deis Servéis So-
cials que han aconseguit diversos Estats i Pai'sos. A Catalunya aquesta és 
una activitat que tingué els seus orígens en la década deis anys trenta, 
pero que, posteriorment, fou ignorada per l'Estat, que imposá un con-
cepte de beneficencia en oposició al d'estricta justicia que és el que ins
pira els Servéis Socials. 

Durant aquella época tots els intents per impulsar els Servéis Socials 
foren realitzats en les pitjors condicions per grups de treballadors socials 
que feren un continuat esforc per mantenir-los d'acord amb les técni-
ques modernes. No pogueren generalitzar-ios, pero aconseguiren un va-
luós treball que avui pot desenvolupar-se. 

Els Servéis Socials es dirigeixen no solament al tractament i solució 
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de problemes de grups margináis (drogadictes, alcohólics, delinqüénts), 
sino a aquelles necessitats que experimenten amplis sectors de la socie-
tat com la tercera edat, la infancia i Fanimació comunitaria. 

En realitat, els Servéis Socials s'inscriuen en aquell esforc permanent 
per apro fundir la democracia, en fer possible que qualsevol ciutadá 
compti amb aquells recursos que necessita per a superar uns problemes 
provocáis per una discapacitat, per unes circumstáncies familiars o bé 
per una situació ambiental. 

La importancia que han assolit els Servéis Socials en les societats mes 
avancades és penyora d'auténtica igualtat i de justicia de tots per a tots. 
Es amb aquesta perspectiva que comencen a organitzar-se també a Ca
talunya, i pensem que el conjunt d'experiéncies que presenta aquest lli-
bre pot contribuir a desenvolupar-los i a consolidar-los. 

Fundació Jaume Bofíll 
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INTRODUCCIO 

1. OBJECTE DE LESTUDI 

Aquest estudi té com a objectiu aportar elements per al coneixement 
i per a la reflexió sobre la política i rorganització deis servéis socials a 
diferents paisos. L'estudi está enfocat básicament a descriure els princi
páis programes de servéis socials de 1'Administrado Pública a la Gran 
Bretanya, Iugoslávia, Israel i els Paisos Baixos. 

Cree que en aquesta ocasió és adient 1 habitual expressió "omplir un 
buit", car no hi ha en cátala bibliografía sobre el tema deis servéis so
cials a d'altres paisos i Estats. D'altra banda, la bibliografía en castellá 
és escassíssima. 

Tanmateix, en els darrers anys, en els ambients professionals relacio
náis amb els servéis socials i mes recentment en els estaments correspo-
nents de 1'Administrado Pública de Catalunya, hom sent la necessitat 
de conéixer la filosofía, l'organització i l'evolució deis servéis socials a 
d 'altres paisos per a teñir uns punts de referencia i comparado a 1 llora 
d avaluar els nostres servéis o de plantejar-ne de nous. Aquesta necessi
tat de conéixer qué es fa mes enllá de les nostres fronteres s lia agudit-
zat en els darrers mesos i estem segurs que encara augmentará tant en el 
futur immediat com en el llunyá ja que la dinámica d'atansament a la 
resta d Europa ho anirá exigint. 

Pero en la recerca de dades sobre els servéis socials a d altres paisos, 
els interessats es troben amb dificultáis: unes, que podríem considerar 
generáis (problemes d'idiomes, de disponibilitat de Ilibres estrangers) i 
unes altres derivades del retard que en el desenvolupament deis servéis 
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socials el nostre país ha acumulat. Aquest retard fa que molts deis 
estudis sobre servéis socials d'altres paisos discuteixin problemes que 
son ara distants per a nosaltres, que estem en una etapa anterior del 
procés. 

Per omplir el buit, hom podia pensar a traduir una obra estrangera 
que estudies comparativament els servéis socials a diferents paisos. Les 
Nacions Unides, ja en els primers anys de la década deis 60, indicaven la 
necessitat de realitzar estudis comparatius tant generáis com sectorials 
sobre el tema (1). No obstant aixó, com que el gran desenvolupament 
deis servéis socials sha produít en els anys 60, no son abundants encara 
els estudis comparatius sobre servéis socials. Entre els existents, malgrat 
la seva valúa i el seu interés, no hem trobat —segons el nostre parer— 
1 obra idónia que s adaptes a les nostres necessitats actuáis. 

Per totes aqüestes raons, i havent-nos interessat des de fa uns vint 
anys peí desenvolupament deis servéis socials en altres paisos i sobretot 
en el nostre, ens ha semblat que teníem el deure indefugíble d ordenar 
el material recollit al llarg d aquests anys, d actualitzar-lo, de fer-ne una 
síntesi i de posar-la a l'abast deis interessats en el tema. Aquest, dones, 
és el treball que presentem» la realització del qual ha estat possible mer-
cés a l'ajut de la Fundació Jaume Bofíll. 

Es obvi que els servéis de cada país son resultat de molts factors 
-culturáis, económics, geográfíes, religiosos, antropológics, etc.- i d ai
xó resulta que servéis que poden ser satisfactoris en un país, no si-
guin adients en un altre. En conseqüéncia no veiem que es puguin co
piar o trasplantar servéis. Tanmateix, ens sembla no solament útil i 
interessant, sino imprescindible, conéixer lesrespostes d'altres societats 
ais seus problemes i els mitjans per a prevenir-los, perqué alguns deis 
problemes son específíes de cada societat, pero d'altres —com els deri
váis de la industrialització, de 1 emigrado a les ciutats, de la prolongado 
de la vida humana, de la crisi de la familia tradicional— tendeixen a ser 
semblants arreu. 

2. CONCEPTES GENERALS SOBRE ELS SERVÉIS SOCIALS 

Abans de seguir endavant, creiem que hem de precisar el significat i 
l'abast del terme "servéis socials" per rao que encara hi ha confusió i 
ambigüitat en la terminología pertocant ais servéis socials. Aquesta 

(1) Entre altres publicacions vegeu: Nacions Unides, Méthodologie des études na-
tionales sur les services sociaux (SOA, ESWP, EG/Rep 5), 1964, especialment els 
capítols primer i vuité. 
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confusió existeix tant a nivell internacional com al nostre país. Termes 
com benestar social, promoció social, servéis socials, servéis de benestar 
social, acció social, promoció social, s'empren de vegades com equiva-
lents, de vegades amb significáis divergents. Voldríem creure que aques
ta manca de precisió i d'acord en els termes i en els conceptes rau en la 
relativa joventut deis servéis socials, que, com abans déiem, no slian 
desenvolupat ámpliament fins després de la segona guerra mundial i 
encara no a tots els paisos. D'un temps enea trobem una major concor-
danca en els termes emprats a nivell internacional, pero encara no sha 
arribat a un mínim satisfactori, com veurem en descriure els servéis ais 
quatre paisos triats. 

La nostra posició, així mateix expressada ja anteriorment (2), és 
emprar el terme "servéis socials" en la seva accepcio específica, per a 
designar "aquelles activitats organitzades l'objectiu de les quals és 
ajudar a l'adaptació recíproca entre els individus i el seu ambient 
social" (3). 

En general, els servéis socials están orientáis cap a una o mes de les 
següents tasques: 

1. Facilitar informado i accés respecte a tots els servéis en el camp 
social. 

2. Proporcionar orientació, consell i/o ajuda a persones i a famílies 
en llurs problemes i crisis. 

3. Contribuir al desenvolupament personal i social mitjancant ser-
veis com guarderies, centres socials, etc. (tasca compartida amb 
els servéis d ensenyament). 

4. Estimular programes d ajuda mutua. 
5. Estimular la participado de la comunitat en la identificado i solu-

ció deis seus problemes. 
6. Assegurar a grups específics (vells, discapacitáis, infancia sense 

ambient familiar normal, etc.) 1 atenció social necessária. 
Per portar a terme aqüestes tasques hi ha dos tipus de servéis: 
a) Servéis oberts a tots en general o bé a tots els habitants d una área 

determinada (per exemple, un centre social) o a determinats sec-
tors de la població (jubiláis, infants). 

b) Servéis especialitzats (és a dir no oberts a tota la població), ais 

(2) Gloria Rubiol, "Reconstruir els servéis socials", Avui, 7 juny 1978, pág. 3, 
i "Per uns servéis socials satisfactoris en un país autónom" a Catalunya cap a Vany 
2000 (Fundació Jaume Bofill-Editorial Blume, Barcelona, 1979), págs. 155-157. 

(3) Nacions Unides, The Relationship between Social Security and Social Ser
vices (SOA, ESWP, 1963,1) 1963, pág. 2. 
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quals es té accés tenint en compte determinades circumstáncies 
personáis i mitjancant un procediment selectiu (ordre judicial, 
estudi social, etc.). ALludim ara a servéis per a infants maltractats, 
per a joves delinqüents, etc. 

Seguint la línia marcada per les Nacions Unides, incloem en els ser-
veis socials els següents (4): 

— Servéis generáis d'informació i orientado (per a problemátiques 
individuáis, familiars o de grups). 

— Centres socials. 
— Organització de la Comunitat. 
— Benestar de la infancia i de 1 adolescencia. 

. Servéis per a 1 atenció d infants durant el día. 

. Esplai. 

. Servéis d ajuda a la llar. 

. Protecció de menors. 

. Servéis dadopció. 

. Servéis de famílies substitutes. 

. Institucions per a menors. 

. Servéis d orientado per a adolescents. 
— Servéis per a la joventut. 

. SeYveisd orientado per a joves. 

. Esplai. 

. Residencies per a joves. 

. Prevenció i tractament de la delinqüéncia juvenil. 
— Activitats per a la participado de la dona en la societat. 
— Benestar de la tercera edat. 

. Esplai i centres de dia. 

. Servéis d ajuda a la llar. 

. Residencies, institucions. 
— Inserció social de minusválids físics, sensorials i psíquics. 
— Reinserció social d ex-malalts mentáis. 
— Inserció social de margináis (ex-presos, alcohólics, vagabunds, 

drogadictes, etc.). 
— Servéis per a refugiáis, per a treballadors migrants i/o temporers. 
— Programes dassisténcia pública. 
Hem d'aclarir que en la bibliografía de les Nacions Unides aquests 

servéis son designáis de vegades com a "servéis socials" i altres vegades 
amb el terme "servéis de benestar social". 

(4) Nacions Unides, L 'organisation des programmes nationaux de Service social, 
1960, paiágraf42. 

14 



El Consell d'Europa empra quasi sempre el terme "servéis socials" 
(services sociaux) encara que alguna vegada en les versions angleses 
empra el terme "social welfare services" que seria tradui'ble per "servéis 
de benestar social". Així ho fa en 1 article 14 de la Carta Social Europea 
(1961) en la qual estableix el dret de tots els ciutadans a beneficiar-se 
deis servéis socials, com un dret mes entre altres ja reconeguts abans (el 
dret al treball, a la seguretat social, a 1 assisténcia sanitaria, etc.). Veiem, 
dones, que la Carta Social Europea empra el terme "servéis socials" amb 
el significat específic, comprenent els servéis abans esmentats (5). 

Una altra accepció del terme "servéis socials" compren a mes deis 
enumeráis, els servéis d'educado, de sanitat, la seguretat social i, de ve-
gades, ádhuc els servéis d.'ocupació i lliabitatge. Pero, repetim, nosaltres 
no seguim aquesta accepció tan general i imprecisa del terme servéis so
cial, sino que l'emprem en el sentit específic, perqué ens sembla el mes 
adequat i el que prevaldrá. 

En 1 'Administració pública espanyola "servéis socials" s utilitza tam
bé en el sentit específic. En efecte, hi ha un Institut Nacional de Servéis 
Socials (INSERSO) al costat d'un Institut Nacional de Seguretat Social i 
d'un Institut Nacional de Salut. Ara bé, l'Institut Nacional de Servéis 
Socials, així com la Direcció General de Servéis Socials, només teñen 
competéncies sobre alguns servéis socials, mentre que d 'altres están ais 
Ministeris de Cultura i de Justicia i no son, en general, conceptuats 
com a servéis socials. La dispersió organitzativa es correspon amb una 
falta de deñnició conceptual deis servéis socials (6). 

A Catalunya, a l'Estatut de Sau, el terme servéis socials és també 
utilitzat en aquest mateix sentit específic. En el títol primer, en de
tall de les matéries sobre les quals havia de teñir competencia exclusiva 
la Generalitat, hi havia "assisténcia i servéis socials" (article 9, 26). En 
el text de 1 Estatuí aprovat, només hi figura el terme "assisténcia social" 
(títol primer, article 9, 25). No coneixem els motius de la supressió del 

(5) La Carta Social Europea defineix els servéis socials com "...Servéis que, em-
prant métodes de treball social, contribueixen al benestar i al desenvolupament 
deis individus i deis grups en la comunitat i a la seva adaptado al entorn social" 
(art. 14). 

Nosaltres preferim la definició de les Nacions Unides, abans citada, perqué 
en parlar "d'adaptació" hi introdueix el concepte "d'adaptació mutua" de les 
persones a la societat i de la societat a les persones. 

(6) Demetrio Casado, "Los servicios sociales en el sector del bienestar social", 
Documentación Social, no. 36, agost-octubre 1979, págs. 15-32. Aquest article 
conté una interessant descripció de Tactual dispersió i duplicació deis servéis 
socials en FAdministració pública espanyola. 
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terme "servéis socials", pero potser es deu al fet que en la Constitució 
no apareix entre les matéries sobre les quals les Comunitats Autónomes 
podran assumir competéncies (article 148); potser també es deu al fet 
que rAdministració de l'Estat empra el terme servéis socials general-
ment per a designar els que pertanyen a la Seguretat Social i, com és sa-
but, sobre aquesta les competéncies de la Generalitat no son exclusives. 

Per consegüent, la Generalitat només té reconeguda la competencia 
exclusiva sobre "l'assisténcia social", concepte evidentment molt mes 
restringit que el de servéis socials. Resta 1 'esperanza que les limitacions 
de 1 Estatuí serán algún dia superades. 

Després de les eleccions municipals d abril del 1979, l'Ajuntament de 
Barcelona, en procedir a la reorganització de les seves árees d'actuació 
va crear 1 Área de Servéis Socials amb competéncies sobre: promoció so
cial (d equipaments socials); promoció de la dona; protecció de la infan
cia; benestar de la tercera edat; reinserció de disminuíts; promoció deis 
servéis preventius de la delinqüéncia; reinserció de margináis; esplai in
fantil; atenció ais grups étnics singulars; emergéncies socials, etc. (7). 

En una publicado recent de la Generalitat, el terme "servéis socials" 
és utilitzat també en el sentit específic. Els servéis socials hi son definits 
com "aquell conjunt de servéis necessaris per a ajudar els grups socials i 
les persones a resoldre els seus problemes, a superar els handicaps i a 
crear i conquerir recursos adequats per a millorar la qualitat de vida". 
Aquests servéis "van dirigits al conjunt de la poblado, donant prioritat 
a determinades categories de ciutadans: vells, disminuíts, infancia amb 
mancances afectives, marginats, sense exceptuar-ne els delinqüents, 
emigrants, transeünts, persones o famílies amb situacions de coriflicte o 
de mancaba i altres" (8). 

Sembla, dones, que hi ha a Catalunya una creixent coincidencia so
bre els objectius i les competéncies deis servéis socials, que pot ser 1 inici 
d'una unificado de criteris básics respecte al concepte i a l'ámbit deis 
servéis socials, independentment de les diferents opcions ideológiques 
sobre la seva orientado. 

(7) Decret de 1'Alcaldía de Barcelona de 1 de juny de 1979. 

(8) Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i Assisténcia Social, Prin-
cipis inspiradors d'una política de Servéis socials (Documcnt de treball). Barce
lona, desembre 1979, pág. 5 . 
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3.ABASTDEUESTUDI 

Malgrat les aportacions esmentades i d'altres (9) no hi ha hagut encara 
temps perqué es produís a Catalunya un debat públic sobre el tema deis 
servéis socials. La gent reclama alguns deis servéis pero encara no exis-
teix, a nivell de l'opinió pública, una conceptualització del que son o 
haurien de ser els servéis socials. 

En aqüestes circumstáncies ens ha semblat que una primera apro
ximado al tema deis servéis socials a d 'altres paisos hauria de contenir 
sobretot una descripció general de la seva orientació i organització i 
intentar, a mes, conéixer el fonament ideológic (polític, religiós, huma-
nístic) que ha originat uns determinats servéis. No hem fet un estudi 
comparat d'un mateiíc tipus de servei entre els paisos. No obstant aixó, 
s'inclouen dades que permeten comparacions entre servéis, i en les notes 
fináis es comparen aspectes de lbrganització deis servéis. 

El nostre estudi, dones, es dirigeix básicament ais servéis socials de 
l'Administració pública, tant central com local pero també fa referencia 
ais servéis de les organitzacións privades de tipus filantrópic. 

L'estudi consta de quatre parts, desiguals en extensió, cada una dedi
cada a un país. La primera conté la descripció mes completa de les qua
tre, dedicada ais servéis socials d'Anglaterra i del País de Gal.les, amb un 
capítol sobre les característiques propies d'Escocia. L'abundantíssima 
bibliografía sobre els servéis socials a Anglaterra permetria una descrip
ció molt detallada d'innombrables servéis. Hem procurat enumerar-los 
quasi tots i descriure els mes importants. 

Sobre els servéis socials a Israel, la bibliografía i els documents en an-
glés son, si no abundants, almenys suficients per l'extensió que volíem 
donar a aquest estudi. 

Respecte a Iugoslávia i ais Paisos Baixos, dificultáis d'idioma ens han 
limitat les possibilitats d'incloure mes dades. D'aquí la menor extensió 
de les dues parts dedicades a aquests Estats. 

Tant la Gran Bretanya com Israel i Iugoslávia ens han interessat per
qué ofereixen una organització integrada deis servéis socials, és a dir, 
que la majoria d'ells están agrupats, tant en 1'Administrado central com 
en la local. 

Tots els paisos que integren la Gran Bretanya i Iugoslávia teñen, a 
mes, per a nosaltres, l'atractiu de comptar amb una legislado recent 
sobre els servéis socials. Conjuntament amb Dinamarca teñen les Ueis 

(9) "Alternativa de los partidos sobre la organización de servicios sociales", 
Revista de Treball Social, no. 72, desembre 1978, págs. 30-46. 
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mes recents d'Europa en aquest camp. Aquest és un altre aspecte que 
ens ha interessat estudiar. 

Respecte a la Gran Bretanya, el principal motiu d'incloure-la en 
aquest estudi rau en el fet que els seus servéis socials, com la sanitat, 
teñen 1 auréola de ser els mes complets i coherents. 

Peí que fa a Iugoslávia, a mes deis aspectes esmentats, ens ha semblat 
que podia teñir interés aportar coneixements sobre la forma de partici
pado de les comunitats en la planificado i gestió deis seus servéis so
cials, és a dir, sobre el procés d autogestió aplicat ais servéis socials. 

Des de molt abans d'iniciar aquest estudi, coneixíem directament els 
servéis socials d'Israel. Sempre ens ha impressionat la creativitat i la 
imaginacio així com l'esforc tenac que els professionals deis servéis 
socials d'Israel hi han abocat. Els servéis de prevenció i tractament de la 
delinqüéncía juvenil ens interessen especialment. 

Respecte ais Paísos Baixos hem volgut estudiar aspectes que, segons 
el nostre parer, son deis mes destacáis i origináis entre els seus servéis: 
els programes de desenvolupament comunitari —iniciáis peí govern cen
tral ja en la década de 1950—, els servéis d'ajuda a la llar i la relació 
entre 1 'Administrado Pública i les organitzacions voluntáries. 

Respecte a cada estat, ens centrarem en els següents punts que son 
tractats amb mes o menys extensió segons les dades disponibles: 

— legislado relativa ais servéis socials. 
— organització general deis servéis socials ais nivells de l'Administra-

ció Central, de 1'Administrado Local i deis punts d'accés per al 
públic. 

— paper de l'Administració Local respecte ais servéis socials. 
— localització deis servéis socials. 
— paper de les organitzacions voluntáries. 
— atenció en institucions o en servéis oberts. 
En relació a la legislado ens interessa estudiar quines disposicions 

legáis formen el marc en el qual existeixen els servéis socials. Aquest 
marc legal, sens dubte reflectirá els valors prevalents en el país en el 
moment de ser aprovades les liéis o decrets sobre servéis socials. 

Quant a Y organització deis servéis socials, es tracta d'estudiar com 
están estructuráis els servéis en tres nivells: 

a) En l'Administració Central de 1'Estat. 
b) En l'Administració Local. 
c) En el nivell de l'accés del públic ais servéis, tant físic com per 

condicions d elegibüitat. 
Respecte al nivell de 1'Administració Central, estudiarem si els servéis 

socials están agrupáis en un sol ministeri (o entitat similar) o bé si están 
dispersos entre diferents ministeris. 
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En general, 1 'agrupado o dispersió deis servéis socials en 1 'Adminis-
tració Central sol reflectir-se en rAdministració Local. Aquest será un 
altre aspecte que estudiarera 

Quant al nivell com arriben els servéis al públic que, óbviament 
depén en gran part deis dos niveUs anteriors, podem descriure quatre 
tipus principáis dbrganització que, esquematitzats, son com segueix: 

1. Els servéis no arriben al públic com a servéis independents sino 
que tots o la majoria d'ells apareixen incorporáis a altres servéis 
(de sanitat, d'educado, en empreses, etc.). No están reunits sino 
dispersos en altres servéis. Polonia és un exemple d'aquest siste
ma. 

2. Situació mixta. Hi ha servéis socials que están incorporáis a d al
tres servéis i n'hi ha que s'ofereixen al públic independentment 
d'altres servéis. Aquests últims solen ser per grups o per categories 
de la població: només per a vells, o només per a menors o només 
per a discapacitats, etc. Aquesta és la situació actual a lEstat es-
panyol. 

3. Sistema que agrupa administrativament tots o la majoria de ser-
veis socials amb accés directe del públic a ells. Él servei eix del 
sistema serveix a tota la població d una determinada área, no a 
grups separáis. Gran Bretanya, Israel i lugoslávia ofereixen dife
rents variacions d aquesta forma d brganització. 

4. Sistema d'agéncies multi-serveis que reuneixen en un sol edifici 
servéis dependents administrativament de diferents entitats amb 
l'objectiu de facilitar l'accés del públic a ells. A algunes ciutats 
deis Estats Units i del Canadá s'assaja aquest sistema, reunint els 
servéis d'orientació familiar, d'informado general, de sanitat pú
blica, de Uibertat a prova, d'atenció durant el dia (guarderies, 
clubs per a vells), programes d assisténcia pública, programes d br
ganització de la comunitat, etc. 

Estudiarem també el paper de rAdministració Local respecte ais ser
véis socials, o sigui el grau de descentralització assolit en la planificado, 
ftnancament i gestió deis servéis socials per part de rAdministració Lo
cal. Els editors d una serie de volums sobre els servéis socials a 22 paísos 
diferents, en el proleg d un volum diuen que potser la descoberta mes 
sorprenent en preparar aquests volums ha estat "la preocupado que han 
trobat per la descentralització en l'organització i 1 estructura deis siste
mes de distribució deis servéis socials a tot el món" (10). I afegeixen que 

(10) Daniel Thuxsz i J.L. Vigilante, Reaching People. The Structure of Neigh-
borhood Services (volum 3 de la serie Social Service Delivery Systems Beverly 
Huís-Londres, Sage Pub. 1978), pág.9. 
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arreu han trobat el mateix desencís respecte ala centraíització deis ser-
veis, així com la preocupado per combinar una distribució equitativa 
deis servéis amb una gestió descentralitzada. 

L'actuado de les entitats voluntades en els servéis socials és una altra 
qüestió que és d'actualitat a Europa. Veiem en ella dos aspectes dife-
rents: 

1. La realització de servéis de 1 'Administrado Pública per persones 
o grups voluntaris. Aquest procediment és molt estés a la URSS i 
ais paisos de l'Europa de l'Est. Per exemple, a Polonia hi ha els 
"consellers socials" que son jubiláis que treballen a temps parcial 
en servéis d'informació i orientado. A l'Europa occidental s'está 
produint un renaixement del voluntariat. Els problemes que origi
na son la seva formado, la continuítat de la seva ajuda i 1 accepta-
ció per part del personal professional. 

2. Un altre aspecte és la realització deis servéis socials per entitats 
voluntarles (que teñen o no personal professional). 

El tipus d'organització voluntaria d'ajuda mutua está proliferant 
molt a Europa occidental. En general, se Is reconeix un paper important 
com a defensors deis drets de grups de ciutadans (discapacitats, jubiláis, 
etc.). Respecte a les organitzacions d'origen filantrópic o religiós, hi ha 
dues posicions divergents. La posició liberal afavoreix les organitzacions 
voluntarles perqué considera que estimulen la iniciativa privada i la plu-
ralitat d bpcions; la posició socialista considera que els servéis han de ser 
fínancats mitjan^ant els impostos i no han de dependre de donacions o 
de prestacions voluntarles. 

Finalment, estudiarem si predomina l'atenció en institucions tanca-
des o semi-tancades, separades de la comunitat, o bé si predominen els 
servéis en la comunitat. 

A Europa, la polémica entre atenció en institucions o fora d'elles 
sembla ja superada a nivell teóric peñocant a la infancia i ais ancians. 
Les línies generáis van cap a la superado de les institucions —sobretot 
de les grans institucions— i l'atenció "en la comunitat", és a dir fora de 
les institucions mitjanc^nt servéis oberts i servéis a domicili. 

El procés de superado de les institucions troba mes dificultats en els 
camps de la delinqüéncia i de la reinserció social d'ex-malalts mentáis, 
en els quals hi ha un element de control de la conducta de persones que 
han entrat o poden entrar en conflicte amb el seu-entorn. 

4. FONTS 

En forma breu repassarem la bibliografía existent sobre servéis socials a 
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diferents paísos. Al final de cada part del Uibre incloem la bibliografía 
utilitzada per a cada país. 

L'altra mitjá — valuosíssim— de coneixement deis servéis han estat 
les visites realitzades a Anglaterra i a Israel l'any 1978 i a lugoslávia el 
1979, així com les discussions que hem pogut mantenir amb assistents 
socials holandesos. 

Les Nacions Unides no han publicat en la década deis 70 cap obra 
general sobre l'organització deis servéis socials a diferents paísos, pero 
han anat publicant estudis sobre molts temes sectorials; per a nosaltres 
son especialment interessants els publicáis peí Programa Europeu de 
Desenvolupament Social, quasi sempre resultat de seminaris convocats 
per aquest programa. Temes molt variats son tractats per experts de tots 
els paísos europeus: el desenvolupament comunitari, la formació del 
personal, la investigado i financament deis servéis socials, els problemes 
deis joves, la coordinado deis servéis socials, etc., etc. 

Breus dades sobre organització deis servéis socials a d'altres paísos 
europeus apareixen en el document "Consulta sobre la organización 
y administración de los servicios sociales en España" publicat per 1'Ofi
cina de les Nacions Unides a Ginebra el 1978 com a conseqüéncia d una 
petició d'orientació de l'Administració pública espanyola al Programa 
Europeu de Desenvolupament Social sobre com organitzar els servéis 
socials a Espanya (11). 

El Consell d Europa va publicar el 1968 un estudi sobre 1 estructura i 
sobre la coordinado de l'Administració Pública que s ocupa de proble
mes socials a deu deis seus paísos membres. L'estudi inclou 1 enumera
do i una breu descripció deis servéis de Tadministració pública en els 
camps de la seguretat social, la sanitat pública, l'ocupació, l'educació 
especial i els servéis socials (Consell d'Europa, Governmental Adminis-
tratiom Dealing with Social Problems, Estrasburg, 1968). L'estudi és 
una valuosa font de dades, pero moltes d'elles han quedat antiquades. 

A mes el Consell d Europa ha anat publicant estudis comparatius sec
torials sobre els diferents servéis socials ais paísos membres del Consell. 
N'hi ha sobre: servéis socials per ais treballadors migrants, servéis per a 
la infancia, rehabilitado social de discapacitats físics i psíquics, servéis 
d'ajuda a la llar, etc. (12). Espanya, membre del Consell d'Europa des 
del 1977, no apareix encara en cap d aquest estudis. 

(11) Document SOA/SEM/69 4 GE 78-2687. 

(12) Consell d'Europa: Le service social en faveur des travaílleurs migrants 
(Estrasburg, 1968). 
Structures et méthodes de Vaction sociale individuelle préventive de la désin-
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En la bibliografía recent, l'obra mes important és la dirigida pels 
professors nord-americans Kahn i Kamerman recollint estudis sobre els 
servéis socials de vuit paisos, escrits per experts deis respectius paisos. 
L'obra consta d onze volums dedicáis al Regne Unit, Franca, R.F. d'A-
lemanya, Israel, Polonia i Iugoslávia (Alfred H. Kahn i Sheila B. Kamer
man, Cross-National Studies of Social Service Systems. Nova York, 
Columbia University School of Social Work, 1976). Formen també 
part de la colJecció els volums dedicáis ais servéis del Canadá (Philip 
Hepworth, Canadian Reports, Ottawa, Canadian Council on Social 
Development, 1975) i deis Estats Units (Sheila B. Kamerman i A. H. 
Kahn, Social Services in the United States, Filadelfia, Temple Univer
sity Press, 1976). 

L'obra és un estudi comparatiu sobre: a) la política, programes i 
realització deis servéis socials; b) la distribució deis servéis entre el 
públic, és a dir, com arriben els servéis a la gent; c) uns servéis especí-
fícs son estudiáis en detall a cada país; es tracta de servéis per a la 
infancia, servéis de planificado familiar i servéis per ais vells. 

Els directors de l'obra han publicat un resum de les dades contin-
gudes en els tretze volums amb els seus propis comentaos i conclu-
sions (Alfred H. Kahn i Sheila B. Kamerman, Social Services in Inter
national Perspective, Washington, Department of Health, Education 
andWelfare, 1976). 

Una altra obra molí interessant és la serie de volums que des del 
1975 publiquen cada any Daniel Thursz i Joseph L. Vigilante, profes
sors de les Escoles de Treball Social de les Universitats de Maryland 
i d'Adelphi, respectivament. El títol de la serie és Social Service Deli-
very Systems (edítat per Sage Publications, Londres-Beverly Hills); 
els dos primers volums (corresponents a 1975 i 1976) amb el títol 
Meeting Human Needs contenen articles de vint-i-dos autors de dife-
rents paisos sobre els servéis socials deis vint-i-dos paísos de tots els 
continents. Aquests paisos son: Egipte, Gran Bretanya, Irán, Israel, 
Italia, Polonia, Suécia, Estats Units, U.R.S.S. (volum 1); Canadá, Esco
cia, Rhodésia, Sud-Africa, Australia, Dinamarca, Finlandia, Iugoslá
via, Xina, Japó, Colombia, Brasil i Panamá (volum 2). 

tégration familiale, de Vabandon de l'enfance et de la délinquance juvénile, 
(1972) 
La réadaptation sociale des personnes physiquement ou mentalement handi-
capées(l912) 
Mesures d'orde social en matiére de placement des enfants dans des foyers com-
munautaires on dans des fam¿lies nourriciéres {1973} 
Les services d'aide familiale (1976) 
La preparation á la retraite (1977) 
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Aquesta obra ens ha ajudat a triar els paisos estudiáis aquí, ja que 
ens ha proporcionat dades de molts paisos sobre els servéis socials deis 
quals és difícil de trobar bibliografía. 

Passant de les obres generáis a les sectorials (contemplat des del 
nostre punt de vista), cal esmentar els volums de la "International Mo-
nograph Series on Early Child Care" (publicáis per Gordon and Breach, 
Londres- Nova York) dedicáis a descriure tots els servéis (medies, 
d'educado, socials, seguretat social, etc.) per a la primera infancia en 
diversos paisos. S'han publicat ja els volums sobre: Hongria (1972), 
Suécia (1973), Estats Units (1973), Suissa (1973), Gran Bretanya 
(1975) i Israel (1976). Están en preparació els corresponents a Iugos-
lávia, Polonia, Cuba, India i U.R.S.S. Aquesta publicado és patro
cinada per un grup interprofessional internacional. 

Passant a obres de menys ampiaría trobem estudis comparatius 
dedicáis a temes sectorials, per exemple a adopció (13), a famílies 
substitutes per a acollir infants (14), a servéis per a infants (15), al de-
senvolupament comunitari (16), etc. 

En castellá trobem el Uibre de Francisco Villota Villota, Problemas 
actuales de los servicios de bienestar social, publicat per la Fundació 
FOESSA i FEditorial Euroamérica (Madrid, 1973). Escrit des de Fóp
tica d'un economista, aquest Uibre aporta abundantíssima bibliografía 
sobre diversos aspectes deis servéis socials, planteja molts problemes i 
qüestions poc estudiades a Espanya i es centra especialment en els 
processos anteriors a la presa de decisions en el camp deis servéis socials. 

La tercera part de 1'obra, amb el títol "La reforma de los servicios 
de bienestar social" descriu i analitza els servéis socials en el VI Pía 
Francés, alguns programes deis Estats Units i els programes d assisténcia 
pública a Gran Bretanya. Tot i que l'autor manté una formulado clara 
i consistent al llarg de tot el Uibre sobre el contingut deis servéis socials 

(13) Mia L. Pringle, Adoption faets and fallacies: a rewiev of research in the 
United States, Canadá and Great Britain between 1948 and 1965. Londres, Long-
mansiNBCCC, 1967. 

(14) Rosemary Dinnage i M.L.K. Pringle, Foster care faets and fallacies: a re-
view of research in the United States, Western Europe, Israel and Great Britain 
between 1948 and 1966. Londres, Longmans i NBCCC, 1967.' 

(15) Sheila B. Kamerman, Child Care in Nine Countries. Washington, Departa-
ment of Health, Education and Welfare, 1975. 

(16) Ralph M. Kramer, Community Development in Israel and the Netherlands: 
a Comparative Study. Berkeley, Institute of International Studies, University of 
California, 1970. 
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-emprant el terme servéis de benestar social- en arribar a la Gran Bre-
tanya, sorprenentment, només analitza els programes d' assisténcia 
pública, deixant de banda el nucli principal deis servéis socials en aquell 
país quan precisament els servéis d'assisténcia pública son allí incorpo
ráis a la seguretat social i no ais servéis socials. 

Un llibre mes recent conté unes breus notes sobre els servéis socials 
a alguns paísos europeus i a Israel. Es tracta de : Patrocinio Las Heras i 
Elvira Cortajarena, Introducción al Bienestar Social (Federación Espa
ñola de Asociaciones de Asistentes Sociales, Madrid, 1979). 

A aquesta escassa bibliografía en castellá, peí que sabem, només hi 
podem afegir alguns articles de l'autora (17). 

(17) Gloria Rubiol, "La asimilación de los inmigrantes y el servicio social en Is
rael", Boletín de la Asociación de Asistentes Sociales de Barcelona, no 25, enero 
1967, págs. 9-89. 
"Los servicios sociales en la Administración Local de Gran Bretaña", Revista de 
Treball Social no. 72, desembre 1978, págs. 47-55. 
"Organización de los servicios sociales en Europa", Documentación Social, 
no. 36, agost-octubre 1979, págs. 51-68. 
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PRIMERA PART: GRAN BRETANYA 

1. ELS SERVÉIS SOCIALS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL A 
ANGLATERRA I GAL.LES. ELS DEPARTAMENTS DE SERVÉIS 
SOCIALS. 

Abans de descriure els servéis socials de rAdministració (o Autoritat) 
local a Anglaterra i al País de Galles, explicaren! breument Festructura-
ció d'aquesta Administració a fí de situar els servéis socials en el seu 
context. 

L'Administració local es regeix actualment per la llei de Govern local 
de 1972 (The Local Government Act 1972) que va reformar lbrganitza-
ció anterior i la distribució territorial. El 1974 hi va haver una altra 
reestructuració territorial que és la vigent actualment. 

Anglaterra i el País de Galles están dividits en 53 comtats (counties). 
Aquesta és la divisió tenitorial básica. Els comtats están subdividits en 
districtes amb un total de 369 (1). 

La població deis comtats varia segons siguin comtats metropolitans o 
no-metropolitans. En els sis comtats metropolitans (árees de Birmin-
gham, Manchester, Liverpool, etc.) la població oscilla entre 1.200.000 
i 2.800.000 habitants, mentre que els comtats no metropolitans teñen 

(1) L'extensio mitjana deis comtats anglesos i gal.lesos és d'uns 2.800 km. qua
drats; és inferior al terme mitjá de les nostres regions o vegueries. L'extensio mit
jana del comtat representa un 4/5 de la vegueria. 
L'extensio mitjana deis districtes és d'uns 400 Km. quadrats; per tant ve a ser la 
meitat de l'extensio mitjana de les nostres comarques. 
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menys població: des d'un mínim de 102.000 (Powys) a un máxim de 
1.450.000 (Hampshire). 

La població deis districtes és la següent: 
— districtes metropolitans:la majoria teñen entre 200.000 i 500.000 

habitants, pero n'hi ha alguns amb mes d'un milió. 
— en districtes de comtats no metropolitans: entre 75.000 i 100.000 

habitants. 
— A Galles: entre 19.000 i 100.000 habitants. 
I/área de Londres, amb una organització especial, está dividida en 

32 districtes (boroughs) mes la City. La població deis boroughs va des 
de 137.000 a 329.000 habitants. 

Tant els comtats com els districtes son governats pels seus respectáis 
consells (councils) elegits democráticament cada quatre anys en eíec-
cions locáis. 

L'Administrado local a tota la Gran Bretanya té competéncies im-
portants. L'autonomía local británica té segles de tradició, pero en els 
darrers anys tendeix a disminuir, ja que per dificultáis de financament 
ha de comptar forcosament amb l'ajuda de 1'Administracio Central. En 
ractualitat, un 60 per 100 de les despeses de les Autoritats locáis son 
cobertes peí Govern central. 

En el quadre que segueix s'enumeren les competéncies deis consells 
deis comtats i les deis districtes al mateix temps que es comparen íes 
competéncies deis consells de les árees metropolitanes amb les no-me-
tropolitanes. En aquest aspecte es refereix només a Anglaterra, car al 
País de Gal.les, on hi ha vuit comtats, no hi ha comtats metropolitans. 

Els servéis socials de les autoritats locáis reben el nom de "servéis 
socials personáis". 

Aquesta denominado és deguda al fet que aquests servéis son confe-
rits en general tenint en compte les situacions personáis especifiques, a 
diferénda d'altres servéis, per exemple els de la Seguretat Social, que 
son conferíts en els mateixos termes a amplis sectors de la població. De 
totes maneres, alguns autors consideren il.lógica aquesta denominado, 
ja que ara dins els servéis socials personáis s'inclouen programes de tre-
ball de comunitat (2). 

En el quadre veiem que els servéis socials depenen de 116 Autori
tats Locáis: 

a) De les Autoritats Locáis deis comtats (en els comtats no metropo-

(2) H. Glennerster, "Social Services in Great Britain: Taking Care of People", a 
Meeting Human Needs (ed. Thursz & Vigilante) Sage Publications, 1975, VoL 1, 

pág. 69. 
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Quadre 1. 

COMPETENCIES 

Planificado 
Planificació de trans-
ports, carreteres, tráflc, 
etc. 
Protecció del consu
midor 
Eliminado descom
brarles 
Policia 
Extinció d Incendis 
Educació 
Biblioteques 
Servéis socials personáis 
Sanitat ambiental 
Habitacle 
Recollida d escombra
rles 

COMTATS 
Consells 

deis 
comtats 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

Consells 
deis 

districtes 

X 

X 

X 

COMTATS 
METROPOLITANS 
Consells 

deis 
comtats 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Consells 
deis 

districtes 

\ 

X 

X 

X 

X 

X 

litans), és a dir depenen deis 39 comtats d'Anglaterra i 8 del País 
de Galles. 

b) De les Autoritats Locáis deis 36 districtes deis comtats metropoli-
tans. 

c) De les 33 Autoritats Locáis deis districtes de Londres. 
s a dir que els servéis socials están molt descentralitzats i depenen 

d'una Administrado a nivell molt proper al públic. Pero no és encara el 
nivell mes proper, perqué els districtes encara están subdividits en parró-
quies, regides per consells de parroquia (parish council) amb poders i 
árees territorials limitades (3). 

Les autoritats locáis teñen llibertat d'acció en relació a llur organit-

(3) A Anglaterra i GaÜes hi ha unes 10.000 parróquies de les quals elegeixen con-
sell unes 7.000 (Britain 1978, Her Majesty Stationery Office (HMSO, 1978). 
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zació interna i ais mitjans i métodes per portar a cap llurs responsabili-
tats. 

La majoria deis consells s'organítzen segons el sistema de comités, els 
quals poden ser assessors o bé executius. Les qüestions de política i de 
priorítats es discuteixen al pie del consell. 

Quant a la llibertat d'organització, hi ha algunes excepcions: ésobli-
gatori que cada un deis consells deis comtats, deis consells deis districtes 
metropolitans i deis districtes de Londres designi, entre altres comités, 
un Comité de Servéis Socials. 

Algunes dades generáis sobre personal: 
Actualment, 2.800.000 persones treballen en els diversos servéis de 

1'Administrado Local de Gran Bretanya (mestres, administratius, assis-
tents socials, obrers manuals, bombers, etc., etc.). Les autoritats locáis 
poden escollir el personal que creguin adequat i necessari per a portar a 
terme les seves responsabüitats. Ara bé, segons la llei, els consells han de 
fer obligatóriament tres nomenaments: el de cap deis servéis d educado, 
el de director del departament de servéis socials personáis i el de cap 
deis servéis d extinció d íncendis. 

Quant ais pressupostos, és interessant de remarcar que els servéis 
d'educació de les Autoritats Locáis (servéis que comprenen des deis 
5 anys fíns a Tentrada a les universitats) s'emporten, generalment, un 
tere del pressupost. Els segueixen en importancia els pressupostos de 
policia, habitatge, servéis socials i eliminado d escombrarles. 

El 1972, el volum de despeses pels servéis socials (personáis) va ser 
de 407 milions de Uiures. L'any 1975, aqüestes despeses van pujar 1050 
milions i van representar un 1,9 per 100 del total de les despeses de 
FAdrninistració pública a tot el Regne Unit. Entre 1965 i 1975, les des
peses pels servéis socials personáis es van multiplicar per deu, mentre 
que les d'educació i les de Servei Nacional de Salut només es van multi
plicar per quatre. Aquesta diferencia és deguda al fet que abans s'havia 
dedicat molía menys atenció i fons ais servéis socials (4). 

Les despeses de les Autoritats Locáis per ais servéis socials es nodrei-
xen en part mitjancant els impostos recaptats per les Autoritats Locáis 
i en part per les aportacions del Govern Central. La suma general apor
tada peí govern per tot el país —que com déiem abans cobreix un 60 
per 100— es divideix segons una fórmula complexa que té en compte 
les necessitats de cada comtat en fundó sobretot de la distribucíó per 
edat i del nivell económic de la població. 

(4) Personal Social Services Councü, Personal Social Services: Basic Information. 
Londres, 1977, págs. 7-8. 
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Vistos els grans trets de l'organització de 1'Administrado Local, pas-
sem ara a descriure els servéis sociáls dependents d ella. 

A Angjaterra i GalJes els servéis socials personáis es regeixen básica-
ment per la llei de Servéis Socials de les Autoritats Locáis de 1970 (The 
Local Autority Social Services Act 1970). Va ésser aquesta llei la que 
va establir que totes les Autoritats Locáis deis comtats, deis districtes 
metropolitans i deis boroughs de .Londres, han de formar un Comité 
que només sbcupi deis servéis socials. El comité hade teñir una majoria 
de membres de FAutoritat Local (votats), pero pot incloure persones 
co-optades. 

Les Autoritats Locáis han de nomenar un director deis Servéis So
cials que només podrá ocupar-se d aquesta funció i al qual han de dotar 
de suficient personal per a portar-la a terme. La llei esmentada estableix 
que els nomenaments de Directors han d'ésser aprovats peí Secretan 
d'Estat pels Servéis Socials; precisa també que les Autoritats Locáis 
entendran en les funcions relacionades amb els servéis socials "sota el 
guiatge" d aquest ministre. 

Dues o mes Autoritats Locáis poden formar comités conjunts de 
servéis socials. 

Aquesta llei —que representa la fusió de 140 anys de tradició legisla
tiva— va ésser la culminació legal de les recomanacions fetes per la Co-
missió Seebohm, la qual després de mes de dos anys d'estudi va elaborar 
l'Informe Seebohm (5) on s'aconsellava que les Autoritats Locáis inte-
gressin les competéncies deis seus Departaments d Infancia i de Benestar 
(Welfare) i algunes de les funcions deis Departaments de Sanitat, dHa-
bitatge i d'Educació —en un sol Departament que fes un treball unifícat 
envers les famílies. 

A Escocia sliavia seguit un procés semblant, integrant el 1968 en uns 
Departaments de Treball Social les competéncies relatives al benestar 
social abans disperses entre distints departaments (Vegeu Capítol 6). 

Abans de la llei de 1970 existia duplicado de servéis i al mateix 

(5) El desembre de 1965 va ésser nomenada la Comissió, presidida per Sir Frede-
rick Seebohm. El juliol del 1968 es publicava el resultat del seu treball: Report 
of the Committee on Local Authority and Allied Personal Social Services (See
bohm Report), Her Majesty Stationery Office (HMSO), 1968. En quasi tots els 
sectors de la vida británica és freqüent el nomenament d'una Comissió formada 
per experts per a estudiar en profunditat un problema y formular la política a 
seguir. Els informes de les Comissions proporcionen la base sobre la qual el Go-
vern de vegades elabora un LKbre Blanc amb una serie de propostes legislatives i 
administratives. El Llibre Blanc té el paper depermetre conéixer lesreaccions del 
públic i del Parlament. Altres vegades rinforme de la Comissió és la base imme
diata d'una nova llei, com va succeir en el cas de l'Informe Seebohm. 
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temps dificultáis de coordinado. La reorganització va marcar una fita 
en la historia deis servéis socials: a Anglaterra es parla "d'abans del 
Seebohm" i "després del Seebohm". En efecte, d un concepte de depar
taments fragmentáis atenent diferents grups separadament (vells, in-
fants, marginats, gent sense llar i altres) i en certa manera "etiquetan-
-los" per problemes, s'ha passat a un servei que vol servir totes les 
famílies i tota la comunitat. 

La llei de 1970 especifica les funcions que passarien ais Departa
ments de Servéis Socials; aqüestes funcions estaven repartides entre 
quinze liéis anteriors, promulgades des del 1933 fins al 1970. Les com-
peténcies traspassades están definides en les següents liéis: 

— Me ñor s 
. Liéis de Protecció de Menors de 1933,1948, 1963 i 1969 
. Llei de Reglamentado de Guarderies i Mainaderes de 1948 
. Llei d'Adopció de 1958 
. Liéis referents a causes matrimoniáis de 1960 i de 1964 
. Reforma de la legislado familiar de 1969 

— Discapacitats 
. Liéis de 1958 i de 1970 

— Vells 
. Llei d'Assisténcia Nacional de 1948 

— Malalts mentáis 
. Llei d Assitencia Nacional de 1948 
. Llei de Salut Mental de 1959 
. Llei de Servéis de Salut i Sanitat Pública de 196S 

— Servéis d'Ajuda a la llar 
. Llei del Servei Nacional de Salut de 1946 
. Llei de Servéis de Salut i Sanitat Pública de 1968 

Segons Piriforme Seebohm, la integrado deis servéis socials era 
necessária per molts motius; entre ells els mes importants eren: 

1) Resoldre el problema de coordinado de servéis. Una familia amb 
un problema social particular no seria tractada per servéis dife
rents sino per un de sol, el qual, si cal, es coordinará amb altres. 
Abans de la reorganització era freqüent que una familia, en rela-
ció al mateix problema, fos atesa pe\ Departament d Infancia, peí 
de Benestar, peí Servei Social de 1 escola, etc. 

2) Un sol departament creará menys confusió entre el públic perto-
cant a P oficina on caldrá adrecar-se (6), 

(6) Així í tot, encara el 1979, molía gent confon els Departaments de Servéis 
Socials amb les oficines de la Seguretat Social i amb les nombroses organitzacions 
voluntáries. 
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3) Un departament integrat tindrá mes possibilítats d aplegar perso
nal qualificat, així com per a preparar el que ja té i per a millo-
rar-ne els servéis (7). 

A mes de la unificado de servéis, 1 Informe Seebohm recomana molt 
especialment que els servéis socials tínguin en compte: 

— Mesures de prevenció deis problemes socials, sobretot en relació a 
famílies i a grups d alt risa 

— La investigado. 
— Fer participar els ciutadans. 
— Coordinar amb les organitzacions voluntáries. 
— Desenvolupar el sentit de comunitat i la identitat de la comunitat. 
— La planificado social en coordinado amb altres departaments. 
Per copsar l'esperit de 1'Informe Seebohm, en transcrivim alguns 

parágrafs: 
"Estem convencuts que si les Autoritats Locáis han de proporcionar 

un servei efectiu a les famílies, hauran d'assumir unes responsabilitats 
mes ámplies que les que teñen actualment per a la prevenció, el tracta-
ment i l'alleujament deis problemes socials. Les proves que hem rebut, 
les visites efectuades, la nostra propia experiencia no ens deixen lloc per 
a dubtar que els recursos assignats ara a aqüestes tasques son completa-
ment inadequats. S'ha de fer molt mes per ais vells, per ais infants de 
menys de cinc anys, per ais discapacitats físics i psíquics en la comuni
tat, per ais adolescents amb problemes, per ais grups margináis de la 
societat. A mes, les formes en qué els recursos existents s'organitzen son 
ineficients. S'ha de fer molt mes en els caps de la prevenció, de la parti
cipado de la comunitat, del guiatge deis treballadors voluntaris i per 
aconseguir una utilització mes completa de les organitzacions voluntá
ries" (parágraf 1, cap. 7). 

"El terme desenvolupament comunitari és emprat básicament per a 
designar treball amb grups ais barris. El desenvolupament comunitari 
en aquest país es considera un procés d'ajuda ais grups locáis per a 
clarificar i expressar una acció col.lectiva conseqüent. Posa émfasi en la 
participado de la gent a decidir i a resoldre llurs problemes. El paper 
del treballador de comunitat és el de font d'informació i de coneixe-
ments técnics, d'estimulador, de catalitzador i d'animador" (parágraf 
480). 

Enmig d una majoria d opinions favorables, altres creien que 1 Infor
me Seebohm i la Uei de 1970 basada en ell, tot i essent un camí ben 

(7) E. Butterworth i R. Holman, "The Reorganization of the Social Services" a 
Social Welfare Modern Britain. Fontana, 1977, pág. 239. 
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orientat, no eren prou radicáis i no arribaven al fons de les qüestions. 
En aquest sentit, Peter Townsend, conegut especialista en qüestions 
socials, va escriure una forta crítica a rinforme Seebohm. Algunes de 
les qüestions que Townsend creu que ni 1 Informe ni la llei es plantegen 
son: 

" ¿Quina classe de relacions familiars ha de promoure l'Estat i en 
quines circunstancies? 
¿Fins a quin punt s lian d abandonar les institucions a canvi d una 
auténtica atenció a la comunitat? 
¿L'assistent social és un agent de control social o el representant 
deis interessos i punts de vista de les minories? 
¿El desenvolupament comunitari hauria d'incloure una xarxa 
de servéis d'assessorament legal i d'informado, una política 
d'integració racial i una ampliació de la democracia a través de 
grups de pressió i grups de protesta?" (8). 

Malgrat aqüestes limitacions i d'altres, la llei de 1970 permet molta 
Ilibertat d'acció a les Autoritats Locáis i, en conseqüéncia, la política 
que desenvolupen depén sobretot de la ideología deis membres del 
Comité de Servéis Socials —elegits pels votants— i de la capacitat i 
imaginado del director i personal del Departament de Servéis Socials. 

Organització deis departaments de servéis socials 

Les competéncies deis 116 Departaments de Servéis Socials d'Anglater-
ra i Gal.les, que descriurem en els capítols següents, están orientades 
básicament envers el benestar de les famílies, la protecció deis menors, 
rassiténcia ais discapacitats, els vells, els pacients deis hospitals i els 
malalts mentáis. En els últims anys va augmentant la importancia de les 
funcions d'assessorament ais tribunals juvenils i de tractament dejoves 
delinqüents i d'adolescents amb conducta difícil (9). 

Per portar a terme aqüestes tasques, els Departaments compten amb 
personal de diferents qualificacions: empleáis deis servéis d'ajuda a la 
llar, personal de les guarderies, de les residencies per a menors, per a 

(8) Peter Townsend, The Fifth Social Service:A Critical Analysis of the Seebohm 
Report, Londres, Fabián Society, 1970, págs. 15-16. 

(9) Fins la llei d'Habitage de 1977 -The Housing (Homeless Persons) Act- els 
Departaments s'ocuparen de les famílies o persones amb problemes d'allotjament. 
Aquesta llei va traspassar aquesta competencia ais Departaments d'Habitatge. 
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vells i per a discapacitats, assistents socials, terapeutes ocupacionals 
així com personal administratiu. 

Els assistents socials representen entre el 10 i el 15 per 100 del 
total del personal; en general ocupen els llocs directius i de treball 
especialitzat deis Departaments. 

Els Departaments de comtats i districtes molt poblats consten d'un 
nombre elevat de personal. Segons dades del Cónsell de Servéis Socials 
Personáis, corresponents a 1974, el nombre d empleáis deis 108 Depar
taments de Servéis Socials d'Anglaterra, a temps complet per 1.000 
habitants de Tarea, era com segueix (10): 

— ais comtats no metropolitans 3,09 
— ais districtes metropolitans 3,84 
— ais disctrictes periférics de Londres 3,59 
— ais districtes centráis de Londres 7,27 
La diferencia entre els districtes periférics i els centráis de Londres 

rau en la diferent composicio de la població, ja que l'atenció ais vells 
requereix un nombre mes elevat de personal. 

A tall d'exemple exposem dades sobre el personal de dos Departa
ments visitats el desembre de 1978. 

El nombre d assistents socials en el Departament de Cambridge és un 
11,7 per 100 del total del personal; a Merton és un 10 per 100. En rela-
ció amb la població, el percentatge de Merton és mes alt que el de 
Cambridge, A Merton hi ha aproximadament 45 assistents socials per 
100.000 habitants. El Ministeri de Sanitat i Seguretat Social ha propo-

Quadre 2. 

Nombre de 
persones que 
treballen ais Nombre de Nombre 
Depart. de personal per assistents 

Departaments Població serv. socials 1.000 hab. socials 

Comtat de 
Cambridge 571.000 hab. 1.947 3,4 228 
Merton (dis- 175.000 hab. 800 4,5 80 
tricte periféric 
de Londres) 

(10) Personal Social Services Councü, op. cit., pág. 21. 
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sat la xifra de 50 a 60 assistents socials per 100.000 habitants per ais 
anys 80 (11). 

D'altra banda, aqüestes xifres no reflecteixen tot el personal dedicat 
ais servéis socials, ja que les Autontats Locáis poden delegar —i de fet 
deleguen— el compliment d algunes de les seves responsabilitats en orga-
nitzacions voluntáries, les quals subvencionen. 

Per a l'atenció directa al públic, els Departaments de Servéis Socials 
divideixen la seva demarcació en árees amb una població de 25.000 a 
75.000 habitants. Cada área té una oficina de servéis socials instal.lada 
en un lloc de fácil accés. En les ofícines de 1'área hi ha els assistents 
socials que treballen directament amb la gent, així com els terapeutes 
ocupacionals, el personal d'ajuda a la llar i el personal de recepció i 
administratiu corresponent. El cap de l'oficina de l'áreaés un assistent 
social. 

Hi ha diferents tipus d'organització deis Departaments de Servéis 
Socials (12) pero un tipus d'organització freqüent és el següent: 

Del Director del Departament depenen els coordinadors de les 
árees, bé directament, bé agrupats en una Divisió de Servéis d'Atenció 
(Care Services División). També depenen del Director, un Cap de Divi
sió (el nom exacte és "Assistant Director") encarregat d 'Investigado i 
un altre encarregat de PAdministrado. De vegades hi ha un altre encar
regat de formado de personal o bé la formado pot estar en la mateixa 
divisió que la investigació. 

En la Divisió de Servéis per regla general hi ha un cap del Servei 
d'Ajuda a la llar així com especialistes en infancia, vells, díscapacitats, 
cees, famílies substitutes, menors de 5 anys, adopció, els quals assesso-
ren directament el cap de divisió. Daquest cap de divisió depenen tam
bé els assistents socials que treballen ais hospitals de l'área. 

En canvi, depén directament del Director un assistent social que 
s'encarrega específicament de la coordinado amb els servéis de sanitat 
per a 1 atenció deis malalts mentáis. 

Al capítol 4, en descriure els servéis socials del Departament de Mer-
ton (Londres) reproduím 1'organigrama d'un Departament (vegeu Qua-
dre no. 6, pág. 70). 

(11) Circular 35/72 (de l'any 1972) del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social en 
la qual es va demanar a les Autoritats Locáis que formulessin un pía per a 10 anys 
peí desenvolupament deis seus servéis. 

(12) Per un estudi detallat de Torganització deis Departaments de Servéis Socials, 
vegeu: Social Service Organization Research Unit i BIOSS, Social Services Depar-

ments, Londres, Heinemann, 1974. 
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És interessant de remarcar que els responsables d investigado deis 
Departaments han format un grup amb el propósit d unificar estadísti-
ques, avaluacions, objectius de les investigacions, etc. Sen diu "Social 
Services Research Group". 

fe 

Coordinado general 

Els Departaments de Servéis Socials d'Anglaterra i GaLles están coordi
náis a nivell estatal per la Divisió de Servéis Socials de les Autoritats 
Locáis del Departament de Sanitat i Seguretat Social. 

Un organisme important és el Consell de Servéis Socials Personáis 
que és desc'rit com "un consorci de tots aquells les decisions deis quals 
contribueixen a la formado i al desenvolupament deis Servéis Socials 
Personáis". 

El Consell és subvencionat peí Govern central i per les Autoritats 
Locáis, pero es considera independent d aqüestes entitats. 

Porta a terme les següents tasques: 
— Assesorar el ministre responsable deis servéis socials. 
— Esser 1 organisme central per a la discussió de la política general i 

de personal així com de 1 eficiencia, 1 accessibilitat i lbportunitat 
deis servéis socials. 

— Funcions consultives. 
— Investigació experimental sobre matéries on altres organitzacions 

no puguin fer-ho. Estudiar projectes, comprovar els resultáis, etc. 
— Publicacions connectades amb el punt anterior. 

Aquest Consell, arran de la reorganització esmentada del 1970, va 
absorbir les funcions deis anteriors Consells per al Benestar deis Dismi-
nui'ts i Consell d'Assisténcia a la Infancia. 

A mes del President, el Consell té membres representants deis se
güents organismes: 

— Autoritats Locáis. 
— Organitzacions voluntarles. 
— Organitzacions professionals (Associació Británica d'Assistents 

Socials, Associació de Directors de Servéis Socials). 
— Membres del Consell Central de Formado en el Treball Social. 
— Altres membres nomenats pels Ministres. 
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2. COMPETENCIES DELS DEPARTAMENTS DE SERVÉIS SOCIALS. 
PROTECCIÓ DE MENORS I SERVÉIS PER A LES FAMÍLIES. 

Descriurem a continuado les competéncies, ja esmentades, deis Depar-
taments de Servéis Socials. 

Els servéis per a la tercera edat s emporten, per terme mitjá, el 50 per 
100 del pressupost. La segona partida en importancia és la dedicada a 
menors i famílies. Segueixen servéis per a discapacitats i en últim lloc, 
amb una dotació petita, els servéis d atenció social deis malalts mentáis. 
Aquesta és la pauta general en la qual influeix 1 envelliment de la pobla
do anglesa. En les árees on es concentren els immigrants (13) la cornpo-
sició de la poblado és molt mes jove: ni ha una gran demanda de servéis 
per a 1 infancia i molt menor de servéis per a vells. 

En primer lloc descriurem les funcions i servéis deis Departaments en 
relació a la protecció de menors. A continuado passarem a exposar els 
servéis preventius i alguns servéis específícs per al benestar de les famí
lies. 

Comencem per la protecció de menors (menys de 17 anys) perqué és 

la fundó mes definida i a la qual es dediquen mes recursos. 

Protecció de Menors 
Els Departaments de Servéis Socials s'han fet carree de totes les fun
cions deis antics Departaments d Infancia (Children s Departments) que 
incloíen: la supervisió de les adopcions, l'atenció ais orfes, ais ínfants 
abandonats i maltractats, la supervisió de menors els pares deis quals 
están subjectes a decisions judicials, la recepció d'infants abans d'ingres-
sar en institucions i la decisió sobre quina institució, el dret legal a 
iniciar un treball preventiu amb les famílies d Ínfants en situado de risc. 

Altres funcions incorporades ais Departaments de Servéis Socials 
son: la protecció deis menors que no viuen amb els seus pares, 1 autorit-
zació de funcionament i la supervisió d 'institucions i residencies per a 
menors. 

Aqüestes funcions impliquen tasques de control de moltes famílies 
per part deis Departaments de Servéis Socials ja que aquests actúen en 
nom de l'Autoritat Local per a protegir els drets deis menors de la 

(13) El 1977 deis 55 milions d'habitants del Regne Unit, 1.800.000 eran immi
grants procedents de pai'sos de la Nova Commonwealth (principalment de Jamai
ca, India, Pakistán i Bangla Desh). Aquests immigrants representen un 3,3 per 
cent de la poblacio del Regne Unit. Van comencar a arribar a partir del 1950; a 
Factualitat un 40 per cent d'ells ja son nascuts al Regne Unit. 
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seva demarcado. Les tasques de supervisio i atenció deis menors sota 
custodia de les Autoritats Locáis absorbeixen gran part del temps deis 
assistents socials (14). 

El 1976, segons dades oficiáis (15), la xifra de menors sota la custodia 
de les Autoritats Locáis d'Anglaterra i Gal.les era de 100.600, és a dir 

que estaven sota custodia uns 178 menors per 100.00 habitants. D un 
50 a un 60 per 100 d'aquests menors pertanyien a famílies amb un sol 
progenitor. 

Deis menors en custodia, aproximadament uns 32.000 viuen amb 
famílies substitutes; 17.000 viuen amb familiars o amics; 33.000 están 
en residencies d'organitzacions voluntáries i la resta en altres diverses 
situacions. 

En custodia hi ha els següents grups de menors: 
a) Infants i adolescents privats d una vida familiar per mort o aban-

donament deis pares o perqué aquests no poden atendré 'ls per 
malaltia, incapacitat, manca d'allotjament, etc. Aquests infants 
poden anar a viure a una llar per a infants o bé amb una familia 
substituía (foster family). 

Les Uars per a infants i adolescents (community homes) perta-
nyen bé a l'Autoritat Local, bé a entitats privades que cooperen 
amb l'Autoritat Local. Tant si el menor está amb familia substi
tuía com en una llar o residencia, el Departament de Servéis So
cials ha de revisar el cas almenys cada sis mesos. De fet, els assis
tents socials han de teñir cura de tots els casos de menors sota la 
custodia de les Autoritats Locáis. 

b) El segon grup de menors sota la custodia de l'Autoritat Local és 
format per aquells menors que li son encomanats per una disposi-
ció judicial a causa de maltractaments, perill moral, insuficient a-
tenció per part deis pares, etc. Membres de l'Associació Nacional 
per a la Prevenció de la Crueltat a la Infancia (NSPCC), poden in
vestigar sobre informacions de maltractaments a menors; els assis
tents socials han d'investigar quan reben informacions d'infants 
mal atesos. Si aqüestes acusacions son comprovades, el tribunal 

(14) Alguns assistents socials preferirien tractar només les famíilies que volun-
táriament van a Toficina de Tarea i no haver de realitzar tasques de supervisio o 
control de famílies sobre una base no voluntaria. Es evident que les normes le-
gislatives volen protegir sobretot els menors. 

(15) Department of Health and Social Security, ChÜdren in Care in Englandand 
Wales, HMSO, 1977. 
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pot posar el menor sota la custodia de PAutoritat Local i en con-
seqüéncia sota l'atenció del Departament de Servéis Socials que 
ha de buscar la millor solució per a Pinfant (familia substituía, 
tractament a la familia, o residencia). 

El problema deis infants maltractats preocupa a Gran Bretanya, 
especialment des del cas de la nena Maria Colwell que va morir a 
conseqüéncia del maltractament del seu padrastre el gener del 
1973. Des d'aleshores s'han fet investigacions sobre el problema i 
s'ha adoptat una política de molta atenció ais mes lleugers símp-
tomes de maltractament (16). 

Seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat i Seguretat 
Social s'han format Comissions locáis per a realitzar un treball 
d'equip respecte a la prevenció i tractament deis casos. Les comis
sions están formades per membres de Pesmentada Associació per 
a la Prevenció de la Crueltat a la Infancia, escoles de 1 área, infer-
meres del districte, metges deis hospitals locáis, policia, visitadors 
sanitaris i assistents socials. La comissió porta un índex de les fa-
mílies amb infants en situació de risc. Per a la detecció deis casos 
consideren molt important ¡'aportado de les escoles i deis visita
dors sanitaris; per al tractament deis casos, alguns Departaments 
de Servéis Socials teñen assistents socials especialitzats en terapia 
familiar. 

El 1975, PAssociació Británica d'Assistents Socials (BASW) va 
elaborar i publicar un codi de práctica per ais assistents socials 
que s'encarreguen d'infants en situació de risc. Es un camp sobre 
el qual encara hi ha poques dades referents ais resultáis deis tre-
balls realitzats. Algunes investigacions suggereixen que potser un 
treball de grup seria mes eficag que un tractament individualitzat, 
pero hi ha molts dubtes sobre la possibilitat de canviar les actituds 
de la majoria d'aquestes famílies (17). 

c) Un altre grup de menors que les Autoritats Locáis teñen sota la 
seva custodia son aquells que han comes algún delicte. El Tribunal 
juvenil pot dictar: a) una mesura judicial que involucra els pares 
(hauran de rebre tractament o orientació del Departament de Ser-
veis Socials o altres solucions); b) mesura judicial de custodia o de 

(16) Sobre aquest problema, vegeu: Megan Jobling, The Abused Child, Londres, 
National Children's Bureau, 1976; Selwyn M. Smith, The Battered Child Syndro-
me, Butterwords, 1976. 

(17) NSPCC (National Society for the Prevention of Cruelty to Children), At 
Risk, Routledge and K. Paul, 1976. 



supervisió de les Autoritats Locáis tractant-se de menors de 14 
anys; c) si l'edat del menor és entre 14 i 17 anys, el tribunal pot 
triar entre el Departament de Servéis Socials i el Servei de Lliber-
tat a Prova (Probation) per a supervisar el menor (2). El jutge pot 
dictar altres penes que no descrivim aquí perqué no están relacio-
nades amb els servéis socials (per exemple, multes). 

El nombre de menors de 17 anys que han estat declarats culpa
bles d'algún delicte o bé que han admésla seva culpabilitat sense 
anar a judici, va en augment ámb un terme mitjá de 1' 11,6 per 100 
anual. En els últims anys ha augmentat considerablement la delin-
qüéncia entre les noies. 

Els menors d'aquest grup, excepte aquells amb problemes molt 
greus, van a les mateixes llars o residencies que els menors privats 
de vida familiar (grup a). La llei d'Infancia i Joves de 1969 (The 
Children and Young Persons Act 1969) va esborrar categories 
quant a la col.locació o servéis per ais menors, pero no quant ais 
cañáis pels quals els menors arriben ais servéis: hi poden arribar 
via judicial o vía servéis socials. En canvi, a Escocia s'han esborrat 
mes les diferencies ja que des de la llei de Treball Social de 1968 
tots els menors amb necessitat de protecció o de control, o bé de 
reforma segons el terme de la legislado espanyola, son atesos peí 
mateix sistema i han desaparegut els tribunals de menors. 

Seguint les recomanacions de la llei de 1969, quasi totes les 
Autoritats Locáis que no ho havien fet abans, van establir alguna 
forma de relació entre la policia i el Departament de Servéis So
cials. El procés que des d'aleshores generalment es segueix quan 
un menor és advertit per la policia per algún delicte és que aques
ta informa el Departament de Servéis Socials, el qual ofereix la se
va ajuda ais pares. A mes, en alguns casos la policia accepta la re-
comanació del Departament sobre si portar el menor al Tribunal 
Juvenil o no. 

Si el menor és portat al Tribunal, el Departament ha d 'aportar 
un informe social. 

d) Un quart grup de menors que están sota la custodia de les Autori
tats Locáis és el corresponent a aquells que ho necessiten per 
problemes entre els pares, per exemple en el curs d'un procés de 
divorci. 

(18) Social Services for Children in England and Wales, 1973-1975 (Informe deis 
Secretaris d'Estat deis Servéis Socials i de Gal.ies). HMSO, 1977. 
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e) Finalment, hi ha menors que van a famílies substitutes pero a tra
vés d'un acord privat entre la familia natural i la substituta. 
Aquests acords han d'ésser coneguts pels Departaments de Servéis 
Socials i els menors també son visitáis periódicament pels assis-
tents socials. 

Descrits els grups de menors protegits, passarem a explicar els tipus 
de servéis emprats per a realitzar les funcions esmentades. 

Atenció en famílies substitutes (Foster Care). 

Sempre que és possible i convenient, els menors van a viure a cases de 
famílies substitutes. Abans d acceptar una familia substituta, el Depar-
tament de Servéis Socials fa una investigado sobre la familia (salut, ca
rácter ístiques, actituds) amb diverses entrevistes a amics, familiars (els 
avis, els oncles, etc.). Una vegada col.locat el nen o nena a la familia 
substituía, un assistent social fa visites periódiques per avaluar si la si
tuado es desenvolupa favorablement i també per orientar la familia, es-
pecialment durant els primers mesos, quan hi pot haver mes problemes 
d adaptado. 

Alguns Departaments de Servéis Socials teñen una persona especialit-
zada per ais programes de famílies substitutes que s encarrega de reclu-
tar-les, seleccionar-Íes i preparar-Íes. 

Els programes de famílies substitutes están desenvolupats a Gran 
Bretanya; ádhuc existeix una Associació Nacional de Famílies Substitu
tes constituida el 1974. 

Una qüestió mort* debatuda fa temps, pero ja superada ara a Gran 
Bretanya, és la del pagament a les famflies substitutes. Des d'una 
fase en la qual es considerava que Y administracio pública no havia 
de pagar res a les famílies (les quals ho havien de fer per generosi-
tat) s'ha passat a la actual en qué está establert que les famílies co-
brin una assignació per les despeses de Finfant. Potser una fase pos
terior, ja iniciada ara, será el pagament - a mes de les despeses- d'una 
retribució a les famílies per la seva tasca o servei. 

En efecte, alguns Departaments teñen ja un servei de famílies subs
titutes per a estades curtes d'infants en situacions d emergencia fami
liar. La familia substituta es compromet a acceptar un o mes infants, a 
qualsevol hora i qualsevoí dia. Aqüestes famílies cobren una quantitat 
setmanal (19) encara que no tinguin nens i a mes una altra assignació 

(19) Al comtat de Cambridge l'assignació setmanal és de 6,60 Uiures (desembre 
1978). El nom del programa és: "Retained foster parents". 
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quan en teñen. Així i tot, el cost del programa és mes baix que mante-
nir una institució, pero l'origen del programa no és reduir despeses sino 
evitar els ingressos de menors en institucions, sempre mes traumátiques 
que Testada en un ambient familiar. 

Al comtat de Kent s'está portant a terme una experiencia pilót de 
famílies substitutes per a tractar adolescents amb dificultáis (20). El 
programa intenta una professionalització deis pares substituís: acon-
seguir que persones amb una formado com mestres, psicólegs, assistents 
socials, que no treballen, es dediquin al tractament d adolescents difí-
cils tenint-los a casa. La familia rep un pagament per la seva feina a mes 
de la subvenció per a despeses. Cal afegir aquí que a Suécia aquest tipus 
de programes está forca desenvolupat i ádhuc s'utilitza per al tracta
ment de menors drogadictes. A Gran Bretanya, l'experiéncia de Kent és 
única, encara que altres Departaments voldrien imitar-la, pero teñen di
ficultáis a Thora de trobar famílies preparades per a la tasca i disposades 
a acceptar-la. 

Residencies per a menors (Community Homes) 

En la bibliografía en llengua anglesa relativa ais servéis socials trobem la 
contraposició entre dos conceptes: els servéis de dia (day care services) 
i els servéis on es dorm (residential care). 

Tractem ara de Patenció ais menors en servéis on dormen. El nom 
establert per la llei de 1969 és el de "community homes", que podríem 
traduir com "llars en la comunitat", pero que per abreujar en direm 
residencies. El nom de "community homes" vol indicar que han de ser 
residencies on el menor no estigui separat de la seva comunitat i a mes 
la residencia ha de ser una comunitat, perqué ha d afavorir el procés de 
socialització deis infants i adolescents (21). 

Abans de la llei de 1969 existien diverses menes d'institucions per 
a menors; algunes tenien escola dintre (les approved schools), altres no 
(children's homes). Les actuáis residencies (community homes) en gene
ral no teñen escoles, sino que els menors van a l'escola del barrí. Algu
nes llars per a menors amb necessitat d'un control mes estríete teñen 
escola dintre. 

(20) N. Hazel i R. Cox, The Special Family Placement Project, Maidstone, Kent 
County Council, Social Services Department, 1976. 

(21) Claudine Me. Creadie, "Chlidrens Institutions ans Alternative Programs" a 
United Kingdom Reports de robra de A. Kahn i S. Kamerman, Cross-National 
Studies of Social Service Systems, Nova York, Columbia University School of So
cial Work, 1976. 
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La capacitat d'aquestes residencies va des de 15 a 60 places. En els 
anys després de la segona guerra mundial va haver-hi un gran entusiasme 
per les residencies molt petites (de 4 a 10 menors) que volien reproduir 
1'estructura familiar. En l'actualitat es considera millor una residencia 
de capacitat entre 15 i 30 llocs; sembla que en elíes és mes fácil que_ 
cada menor pugui trobar mes possibilitats de triar amb qui relacionar-se. 
A mes, aquesta mesura disminueix els problemes de despeses i no fan 
tan aguts els problemes de canvis o de poc personal (22). No existeixen 
ja grans institucions que han estat rebutjades des de la década deis anys 
50. El primer pas per a desfer-les va ser dividir-ies en seccions indepen
demos entre elles, com a mesura per a evitar la massificació. 

Per a infants de menys de 5 anys existeixen encara algunes guarde-
ries—residencies, pero están desapareixent. En el procés per a fer-les des-
aparéixer i substituir-Íes per altres servéis (per exemple famílies subti-
tutes, servéis d'ajuda a la llar) va influir decisivament, a mes de Bowlby, 
Pobra de James i Joyce Robertson, de l'Institut Tavistock, els quals ais 
anys 50 van produir una serie de pel.lícules en les quals es reflectia 
Fefecte nociu de la separado de la familia en els infants (23). 

Abans explicárem que el sistema de residencies per a menors, des de 
la llei de 1969 no fa diferencies entre menors necessitats de protecció o 
de control, sino que tracta els joves delinqüents com a menors amb pro
blemes. 

Els assistents socials es queixen que aquest nou sistema demana molt 
personal i ben preparat per a poder aconseguir uns resultats satisfacto-
ris. Opinen que els mitjans de qué disposen ara no son suficients per a 
fer front a aquesta responsabilitat i mes tenint en compte 1 augment de 
la delinqüéncia juvenil. 

El personal que treballa en les residencies (residential workers) ha 
tingut sempre un nivell de preparació inferior al personal que treballa a 
les árees ( field social workers) i uns salaris mes babeos. 

L'any 1973, per recomanació del Consell Central d'Educado i For
mado en Treball Social, es va establir que els cursos per a la qualificació 
del personal de residencies fossin els mateixos que per a la qualificació 
professional deis assistents socials (24). 

(22) C.Mc. Creadle, ibid. pág. 14 (327). 

(23) Especialment a la pel.lícula "A Two-Year-old Goes to Hospital" (1952). 

(24) Central Council for Education and Training in Social Work, Residential 
Work is Part of Social Work, 1973 (Informe d'un grup de treball) i Training 
for Residential Work (1973), document per a la discussió. 
No tothom está d'acord amb el criteri d'igual formació: hi ha qui creu que la 
formado del personal de residencies ha d'ésser diferent de la del assistents socials. 
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Aquesta mesura ha tingut l'efecte positiu de millorar la coordinado 
entre el personal de les residencies i els assistents socials de les árees. En 
canvi, ha creat un nou .problema: molts "residential workers" després 
de fer els cursos de dos anys per a obtenir el diploma de qualificació, 
han anat a treballar a les árees, agreujant així el problema de manca de 
personal a les residencies. 

Una tendencia actual interessant per a atendré millor els menors en 
residencies és la introducció del concepte de "keyworker" (treballador-
clau), o siguí la persona que estableix mes relació amb el menor. Pot ser 
tant un membre del personal de la residencia com un assistent social 
de l'área; es tracta que el menor trobi en ell ladult amb qui relacionar
se i en qui confiar i que a l'ensems s'ocupi de les relacions amb la fami
lia del menor. 

L'Associació de Personal de Residencia (Residential Care Associa-
tion) ha demanat que a cada menor que está en residencies li sigui assig-
nat un "keyworker", triat en una reunió de tot el personal, per tractar 
amb el menor (25). 

A mes de les residencies esmentades, les Autoritats Locáis teñen: 
— Centres d observado i díagnóstic: Son per estades curtes (menys 

de 6 me sos) durant les quals s'intenta arribar a un diagnóstic deis 
menors ingressats per problemes de conducta. 

— Residencies per a joves. Hi viuen joves de mes de 16 anys que per 
diverses circumstáncies no poden estar amb les seves famílies. 

Les Autoritats Locáis utilitzen també les residencies d brganitzacions 
privades per a col.locar-hi menors que están sota la seva custodia. La llei 
de 1969 va establir que les organitzacions privades podien ser ajudades 
en l'aspecte económic per les Autoritats Locáis a canvi d'involucrar 
aqüestes en la direcció i control de les seves residencies. Les entitats no 
oficiáis que teñen mes servéis residenciáis per a menors son: l'Església 
d'Anglaterra, l'Església Católica, l'organització "Dr. Barnardo" i la Na
tional Children s Homes entre moltes daltres. 

Fora de 1 ambit deis Departaments de Servéis Socials de les Autori
tats Locáis hi ha altres tipus de servéis per a menors que descriurem a 
continuado per completar el quadre deis servéis residenciáis: 

Els departaments d'Educado de les Autoritats Locáis teñen escoles-
residencia per a menors desadaptats (special schools for maladjusted 

(25) Aquesta declarado, publicada a una de les revistes de l'Associació Británica 
d'Assistents Socials, Social Work Today, (16 de maig del 1978), respon princi-
palment al desig de millorar l'atenció ais menors pero també a un desig de pujar de 
nivell el treball del personal de les residencies, involucrant-lo en el tractament i 
en les decisions respecte ais menors. 
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children). Es tracta de menors amb problemes emocionáis que no els 
permeten de seguir una escola normal. L'estada en aqüestes escoles 
s'intenta que sigui transitoria i que tornin al sistema normal. Una difi
culta! és establir la diferencia entre menors delinqüents i menors des-
adaptats, ja que segons com siguin consideráis, entraran en un sistema 
de servéis o en Faltre. (Vegeu quadre no.3,pág. 42, referent ais ser-
veis per a infants i per a joves amb necessitat de protecció o de control). 

Per a adolescents i joves amb problemes molt greus de conducta, que 
es considera que no poden encaixar en els servéis descrits, slian planejat 
tres Centres de Tractament de Joves (Youth Treatment Centre). Depe-
nen del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social El 1971 es va obrir el 
primer a Breentwood, Essex. El tractament es fa des d'un enfocament 
interdisciplinari amb equips formats básicament per psicólegs, psiquia
tras, infermeres amb experiencia psiquiátrica, assistents socials i mes-
tres. La proporció de personal és un per 2 ó 3 menors. El centre, des-
prés d'una etapa inicial, va haver de tancar per greus dificultáis deriva-
des principalment d'intentar combinar dos elements oposats: garantir la 
seguretat i vigilancia necessáries per a la conducta molt violenta d'alguns 
joves, amb un enfocament terapéutic de portes obertes. En l'actualitat, 
(1979) torna a estar obert i es considera una experiencia interessant. 
El segon centre va obrir-se el desembre de 1977 a Birmingham. 

Les edats deis residents van des deis 12 ais 19 anys, pero Tingres ha 
de teñir lloc entre els 12 i els 16 anys. 

Tractament Intermedi (Intermedíate Treatment) 

La tantes vegades esmentada Llei d'Infáncia de 1969 va posar les bases 
per a un nou tipus de tractament per ais menors amb dificultats que 
estigués a mig camí entre Tingres a residencies i el tractament personal 
o familiar a casa. D'aquí el nom de tractament intermedi ( a la llei no 
apareix aquest nom sino el concepte). 

La llei va establir que el jutge del Tribunal Juvenil pot disposar que 
un menor delinqüent, sota la supervisió del Departament de Servéis So
cials o bé del Servei de Llibertat Vigilada (26), assisteixi durant un temps 
determinat (terme mitjá d uns9 mesos) a activitats básicament d esplai, 
organitzades peí Departament de Servéis Socials o bé que durant els fi
náis de setmana o períodes curts assisteixi també a activitats en una resi
dencia (27). 

(26) Probation Service, depenent del Ministeri de Tlnterior. 

(27) Department of Helth and Social Security, Intermedíate Treatment, HMSO, 
\912;Intermedíate TreatmentProject, HMSO, 1973. 
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Respecte a aquest programa hi ha interessants controvérsies. Una 
d'elles es sitúa a l'entorn de l'obligatorietat de l'assísténcia. L'enfoca-
ment clássic en les activitats d'esplai juvenil és l'assisténcia voluntaria: 
anar-hi per ordre d un jutge pot semblar un mal comencament. L argu-
ment contrari diu que molts adolescents o joves mai no aniran a organit-
zacions o activitats d esplai juvenil si no son "motiváis" a fer-ho i a mes, 
si ho fessin, potser no triarien el grup o 1 activitat mes adient per a ells. 

Per a contrarestar aquesta dificultat, els assistents socials encarregats 
de programes de tractament intermedi intenten d'aconseguir l'accepta-
ció del menor i de la familia abans d Incorporar-lo a 1 activitat. De totes 
maneres, els menors solen acceptar-ho, ja que per ells és mes agradable 
que altres possibies sentencies del jutge. 

Un altre punt de controversia ha estat la delimitado de funcions en
tre els programes de tractament intermedi dependents deis Departa
ments de Servéis Socials i els servéis d'esplai juvenil deis Departaments 
d'Educació (també de les Autoritats Locáis). En aquest punt, Pargu-
ment contrari al Tractament Intermedi diu que repeteix activitats del 
Departament d'Educació (28). 

Pero un deis objectius del Tractament Intermedi és d Incorporar nois 
i noies que no slian integrat en organitzacions juvenils. En general, mal-
grat la seva diversitat, aqüestes no han aconseguit atreure la joventut 
deis barris marginats —que majoritáriament coincideixen amb els barris 
d'immigrants— ni la joventut radical ni alguns altres sectors del jovent. 

Daltra banda, aqüestes associacions o activitats no están orientades 
a nois amb conducta difícil o antisocial. L adaptado mutua no ha estat 
possible. Alguns joves només s'integren en clubs juvenils si reben una 
atenció especial durant els primers temps i se senten acceptats pels al
tres membres. Per superar aqüestes dificultats,els programes de tracta
ment intermedi están planejats per a grups petits amb una alta propor-
ció de monitors i amb assistents socials que s ocupen individualment 
deis nois. Es fa un treball de grup, amb una o dues reunions per setma-
na i sortides de 8 o 10 dies. A mes de les activitats d'esplai es dedica 
temps a discussions de grup. SIntenta que ais nois i noies seis despertin 
nous interessos, coneguin nous ambients i desenvolupin noves relacions 
interpersonals. 

No solament s'accepten nois enviats pels jutges de menors, sino tam
bé altres enviats peí Departament de Servéis Socials per diverses raons: 

(28) A Gran Bretanya son molt nombrases les organitzacions juvenils. Les Auto
ritats Locáis les subvencionen, ajudant milers de clubs juvenils. Es calcula que les 

diferents organitzacions juvenils teñen uns cinc milions i mig d'afiliats. 
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conducta difícil, aillament i d'altres. L'objectiu no és de perpetuar 
aquests grups especiáis, sino de fer madurar els adolescents i joves fins a 
poder-Ios integrar en una organització o club juvenil. Cal aclarir que els 
grups de Tractament Intermedi son mes petits que els habituáis en una 
organització juvenil a fi d'afavorir les relacions interpersonals i l'atenció 
individualizada. 

Els programes de Tractament Intermedi no son barats, pero es consi
dera que és mes car Tingres de menors en institucions; a mes, el Tracta
ment Intermedi té un aspecte preventiu i tracta el menor en el seu propi 
ambient, ja que sha demostrat la inefectivitat de treure els joves del seu 
cercle habitual per internar-los en un lloc especial i retornar-los des-
prés al mateix ambient. 

Els programes de Tractament Intermedi es van estenent malgrat les 
dificultáis económiques i de personal per a desenvolupar-los. Es consi
dera que encara nh i ha molt pocs en relació a les necessitats. 

Alguns Departaments de Servéis Socials en els últims anys han nome-
nat una persona per a encarregar-se de preparar i coordinar els progra
mes de Tractament Intermedi. Aquests nomenaments han contribui't a 
disminuir les tensions entre els Departaments de Servéis Socials i els ser-
veis per a la joventut, tensions a les quals hem fet referencia en pagines 
anteriors (29). 

A la ciutat de Cambridge vam estar en contacte amb un programa de 
Tractament Intermedi que és portat a terme conjuntament per tres enti-
tats: el Servei de Llibertat a Prova (Probation), el Departament de Ser-
veis Socials i una associació voluntaria ("Save the Children Fund"). 
L'Associació proporciona locáis i alguns monitors. S'han format dos 
grups de 15 membres: un de nens de 10 a 13 anys i un altre de 13 a 16 
anys. (S'ha de teñir en compte que els grups de les organitzacions de 
Cambridge teñen de 30 a 40 membres). El nombre d'adults monitors 
per grup ésde 5. 

Quant a Tractament Intermedi residencial, el 1975 es va obrir el 
primer centre al Lake District; els nois i noies hi fan estades de tres 
me sos i les activitats que compren el Tractament Intermedi (enumera-
des en la llei de 1969) inclouen tota mena d'esports, activitats artisti-
ques, excursionisme, activitats en favor de la comunitat, etc. 

En relació al Tractament Intermedi, llars per a infancia i famílies 
substitutes, cal esmentar que per portar a terme les disposicions de la 

(29) Eileen Younghusband, Social Work in Britain 1950-1975, Londres, George 
Alien & Unwin, 1978. Sobre Tractament Intermedi, Vol. I, págs. 59-62 i Vol. II, 
págs. 263-269. 
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llei de 1969 es van constituir dotze comités regionals de planificado 
(Children's Regional Planning Committees) amb responsabüitat per a 
planificar a nivell regional els servéis residenciáis per a menors, des de 
guarderies-residéhcia fíns a llars per a joves amb problemes greus de 
conducta. Els comités regionals inclouen diferent nombre de comtats 
(de 2 a 9). Origináriament només sliavien de planificar servéis residen
ciáis i de Tractament Intermedi, pero amb posterioritat slian ocupat 
també d estudiar les necessitats en relació a famílies substitutes. 

Aquests Comités regionals han de planificar d'acord amb les dades 
proporcionades per les Autoritats Locáis i després sotmetre els plans 
al Secretan d'Estat per ais Servéis Socials. Els estudis fets per aquests 
Comités van posar en evidencia la manca de servéis per a joves amb 
greus problemes de conducta i va ser aleshorés quan es van programar 
els tres centres abans esmentats, els quals, com que eren un servei molt 
especialitzat, no eren adients a nivell de comtat sino a un nivell geográ-
fic mes extens. 

Uns altres servéis relacionáis amb la protecció deis menors son els 
Servéis d'Adopció. Segons la Llei d'Infáncia de 1975 i la Llei d'Adopció 
de 1976, tots els Departaments de Servéis Socials han de teñir un servei 
d'Adopció i les Autoritats Locáis han d actuar com una agencia d adop-
ció. 

Existien i continúen existint moltes agencies d'adopció privades, 
pero la tendencia a fer dependre els servéis d adopció deis Departaments 
de Servéis Socials forma part d'una política establerta per l'Informe 
Houghton Stockdale (1972) que especifica que les necessitats i el benes-
tar deis infants siguin els objectius principáis en relació a les adopcions. 
Es tendeix, dones, a evitar que hi hagi infants abandonáis pels pares pe
ro no adoptables, així com que es pensi mes en les necessitats de la fa
milia adoptant que en les de l'infant. 

Els Departaments de Servéis Socials han d'avaluar les peticions de 
famílies que volen adoptar, informar el Tribunal d 'Adopció, seleccionar 
els infants adoptables i supervisar els nens adoptáis (30). 

En Pactualitat, les Autoritats Locáis col.loquen al voltant de 4.400 
menors en adopció a 1 any a tota la Gran Bretanya. 

Com a resum d'aquest apartat sobre servéis relacionáis amb la pro
tecció de menors, ens sembla d'utilitat reproduir les opinions d'una 
experta en aquest camp quan fa una avaluado deis aspectes mes positius 
del sistema británic (31). Segons C. McCreadie, les millores mes impor-

(30) Advisory Councils on Child Care for England and Wales and for Scotland, 
A Guide to Adoption Practice, HMSO, 1977 (Segona edició). 

(31) Claudine Me, Creadie, op. cit., págs. 159-160. 
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tants introduides en els últims deu anys a Gran Bretanya en relació amb 
la protecció de menors son; 

— La no-diferencia ció entre menors amb necessitats de protecció i 
menors necessitats de control quant a servéis per a atendré Is. 

— Els programes de Tractament Intermedi; no la seva extensió que 
encara és molt inferior a les necessitats existents, sino Pobjectiu i 
lenfocament. 

— La relació entre la policia i els servéis socials en 1 'atenció ais me
nors. 

— El sistema d'audiéncia per a menors (children's hearings) d'Escó-
cia (Vegeu pág. 85). 

— Els Centres de Tractament per a joves (Vegeu pág. 45). 
— La formació conjunta de personal per a treballar en institucions i 

per a treballar en les árees (Vegeu págs. 43-44). 
Segons la nostra opinió personal, els fets mes positius del sistema 

británic son els que enumerem a continuado; en aquesta consideració, 
ben segur que hi influeix la comparado amb el nostre país: 

1) La gran importancia atorgada des de fa anys a la protecció de la 
infancia (32). 

2) La varietat i el desenvolupament de servéis existents en 1 actuali-
tat. 

3) La inexistencia de grans institucions. 
4) Els programes de famílies substitutes. 
5) La continua avaluado i investigado sobre aquests servéis. 
6) L atenció ais menors per professionals o almenys sota la supervisió 

de professionals. 

Servéis preventius i servéis d'ajuda a les famílies 

Hem descrit en primer lloc les funcions de protecció de menors deis 
Departaments de Servéis Socials perqué aqüestes han d esser assumides 
obügatóriament. Pero, en realitat, el propósit que les ultimes liéis volien 
donar al treball deis Departaments és de treball preventiu envers les 
famílies en époques difícils i en situacions de crisis, etc. Comparant 
aquests servéis amb els del primer grup s'observa que, en general, están 
menys desenvolupats perqué la seva delimitado és mes difícil i les 
competéncies en aquests servéis están establertes en la llei d una manera 
mes vaga que en els altres. 

(32) Per a una descripció histórica pero al mateix temps crítica deis servéis britá-
nics de protecció de menors, vegeu; Jean Packmen, The Chüd's Generation: Chüd 
Care Policy from Curtís to Houghton, Oxford, B. Blackwell. 1975. 
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Descriurem en primer lloc els servéis per a menors de 5 anys (33). 

Supervisió de mainaderes (child minders). 

Es a dir, de persones (generalment mestresses de casa) que teñen a casa 
seva nens menors de cinc anys durant el dia, Només poden teñir petits 
grups. Han d'estar inscrites en el Departament de Servéis Socials i están 
subjectes a supervisió per aquest. 

Aquest servei va en augment per rao de la manca de lloc en guarde-
ries. El 1975 hi havia 61.300 infants amb mainaderes inscrites (34). 

La qualitat d'aquest servei és molt variable. Alguns Departaments 
teñen un assistent social com a responsable d'aquests servéis que s'en-
carrega de preparar cursets i trobades per a la formacíó de les mainade
res. Alguns Departaments els presten joguines, els relacionen amb guar
deries, etc. 

La preocupació actual —i des de fa anys— no és la supressió d'aquest 
tipus de servei, sino de millorar-lo i supervisar-lo. Es considera que és un 
servei "flexible" que s'adapta a la demanda de llocs i que no exígeix 
grans despeses. Pero 1 existencia de mainaderes no inscrites —i en conse-
qüéncia no supervisades— és un motiu de preocupació. Sembla que el 
nombre de mainaderes no inscrites és elevat; potser hi ha mes infants 

amb mainaderes no inscrites que amb inscrites (35). 

Grups de Joc (playgroups). 

Aquests servéis han augmentat molt en els darrers anys, del 1970 encá, 
peí motiu abans esmentat; manca de lloc suficient a les guarderies (36). 
Consísteixen en servéis que apleguen grups de áimensions variables (de 
6 a 40 infants) d'edats entre els 2 anys i mig i els 5. Utilitzen general
ment locáis d'esglésies o locáis de servéis públics mes que locáis propis. 
No son própiament guarderies perqué Testada és mes curta (només unes 
3 hores diáries) i alguns només admeten els infants 3 dies a la setmana. 

(33) 5 anys és l'edat d'ingrés obligatori a les escoles. 

(34) Social Services for Children in England and Wales, pág.28. 

(35) Personal Social Services Council, Personal Social Services: Basic Information, 
Londres 1976, pág. 19. 

(36) El 1975 hi havia 375.000 infants en grups de joc a Anglaterra i Galles. Ve-
geu: Social Services for Children in England and Wales 1973-1975, pág 28. 
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En aquest sentit, permeten a les mares de teñir unes hores lliures pero 
no de realitzar un treball de tot el dia. Ualtra banda, moltes mares par
ticipen en l'organització i funcionament d'aquests servéis i aixo els pro
porciona una oportunitat de sortir del seu aillament. 

Les formes de financiado son mixtes: subvencions del Govern cen
tral, els Departaments de Servéis Socials en subvencionen algunes en 
part, les organitzacions voluntáries i els grups de pares. Els Departa
ments de Servéis Socials consideren que els grups de joc son especial-
ment interessants per a infants que necessiten d'ésser estimuláis per al 
seu adequat desenvolupament, així com per a infants de famílies immi-
grades a fí d'adaptar-se a l'anglés abans de comencar l'escola primaria. 
Segons un informe del Depártament de Sanitat i Seguretat Social, (37) 
quasi tots els Departaments de Servéis Socials han nomenat un especia
lista en servéis per a menórs de cinc anys per assessorar els grups de joc. 

Aquí novament trobem una combinado d entitats: ajuda del Govern 
central, ajuda i assessorament de les Autoritats Locáis, associacions vo
luntáries que cedeixen locáis, i els grups de pares que son els que han 
donat l'impuls per a la creació de grups de joc. L'Associació de Grups 
de Jocs Pre-escoiars (Pre-School Playgroups Association) reuneix mes 
de 10.000 entitats, constituídes básicament per famílies interessades. 

Guarderies (Day nurseries) 
* 

Son per a infants de 6 setmanes a 5 anys. Son obertes de 10 a 11 
hores diáries i de 50 a 52 setmanes l'any. Generalment teñen uns 50 
infants. 

En l'aspecte d admissions, els Departaments de Servéis Socials donen 
prioritat a infants de famílies on treballen pare i mare, a infants de 
famílies amb un sol progenitor o bé a infants que ho necessiten mes 
que altres per al seu desenvolupament normal, psíquic o social. Es a dir, 
que les guarderies teñen una funció prioritáriament social. N'hi ha mol-
tes que pertanyen a organitzacions voluntáries. 

Les normes de funcionament, les estableix el Ministeri de Sanitat i 
Seguretat Social i les fan complir les Autoritats Locáis. 

Fins al 1971 van dependre deis Servéis de Sanitat í aleshores 1 emfasi 
estava mes en el benestar físic deis infants. Des que depenen deis Depar
taments de Servéis Socials s'ha accentuat l'aspecte de protecció d'in
fants mal atesos i l'aspecte de socialització deis infants. SIncorporen a 

(37) Department of Health and Social Security, "The Day Care of Young Chil-
dren", Social Work Service, no.6 (1975). 
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aqüestes guarderies infants amb disminucions físiques o mentáis (38). 
A mes del sistema de guarderies hiha el de jardins dInfancia (nurse-

ry schools) per a infants de 3 a 5 anys. Depenen deis Departaments lo
cáis d'Educado; teñen un horari i segueixen un calendan escolar i, en 
conseqüéncia, no adaptat a les necessitats de les famílies on treballen 
pare i mare o bé famílies amb un sol progenitor. 

Hi ha problemes de coordinado per rexistencia deis dos sistemes 
d'atenció pre-escolar: l'un dependent deis Departaments de Servéis So-
cials i l'altre dependent deis Departaments d'Educado. Per resoldre els 
problemes de coordinado entre els dos sistemes, aigunes Autoritats 
Locáis han nomenat una persona encarregada del desenvolupament 
harmónic deis servéis pre-escolars o bé una comisió conjunta deis dos 
departaments. 

A nivell del govern central slia constituit una Comissió interministe
rial formada per representants de tots els Ministeris que teñen compe-
téncies en relació ais menors de cinc anys. 

Altres servéis d'ajuda a la llar 

Un servei molt desenvolupat a Gran Bretanya és el servei d'ajuda a la 
llar (Home Help) que aten tant famílies com vells i discapacitats (vegeu 
capítols 3 i 4). 

Les persones encarregades d aquest servei (home helpers) fan la nete-
ja i feines domestiques en casos ¿'estada de la mare a l'hospital, o du-
rant la convalescéncia (ádhuc després deis parts), discapacitat, abséncia 
temporal de la mare per altres causes, quan amb aquest servei es pot 
mantenir la familia a la llar. Aquest servei evita molts ingressos dInfants 
en residencies. 

Aquest servei és o bé gratuit o bé pagat en part per les famílies, pero 
en ambdues formes finan9at per les Autoritats Locáis i organitzat peí 
Departament de Servéis Socials. 

Aigunes dades fan palesa l'extensió d'aquest servei: en un any, del 
ler. d'abril de 1975 al 30 de mar9 de 1976, el nombre de liars ateses 
pels servéis d'ajuda a la llar va ser: 652.800 a Anglaterra i 33.475 al País 
de Gal.les. Amb tot, aquest tipus de servei encara és mes estés ais paisos 
escandinaus i ais Paisos Baixos, que superen la Gran Bretanya peí nom
bre de personal (en relació a la població) i els Paisos Baixos per la pre
parado del seu personal. 

Vegem aigunes dades sobre el nombre de personal deis servéis: 

(38) A. Kahn i S. Kamerman, Social Services in International Perspective, Was
hington, U.S. Department of Health, Education and Welfare, 1976, págs.l 51-152. 
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Quadre 4. 

Anglaterra 
Escocia 
Gal.les 
Irlanda del Nord 

Total 

Personal d ajuda a la 
llar a pie temps 

3.640 
1.840 

118 
71 

5.669 

Personal d ajuda a la 
llar a temps parcial 

85.098 
20.742 

6.558 
11.666 

124.055 

La majoria de "home helpers" son mestresses de casa que treballen a 
temps parcial. S'intenta la incorporado dliomes a aquest servei -sobre-
tot per casos de vells i discapacitats— pero és encara molt minsa. 

Del total de casos atesos, les famílies amb infants i/o amb discapaci
tats constitueixen només el 12 per 100; els vells son el 88 per 100 deis 
casos (39). 

Per a les emergéncies familiars, alguns Departaments de Servéis So-
cials teñen a mes un altre tipus de servei: els treballadors familiars (fa-
mily workers) que actúen en moments de crisi, quan es necessita una 
persona dia i nit per a atendré els filis i també a fi de no ingressar-los en 

residencies. Aquest servei té molt menys volum que el d'ajuda a la llar. 

Orientado i ajuda a famílies 
Els Departaments de Servéis Socials, a través deis assistents socials de 
les árees geográfíques, porten a terme un servei d'orientació i ajuda a 
famílies. Pot tractar-se simplement d'orientacions cap a altres servéis 
o bé convertir-se en una ajuda o tractament continuat, tipus casework 
o terapia familiar. 

Per a aquest servéis, i a causa del problema d insuficiencia de perso-

(39) Per una descripcio detallada deis servéis d'ajuda a la llar, bé que amb dades 
ara ja superades, vegeu: Audrey Hunt, The Home Help Service in England and 
Wales, HMSO, 1970. Amb dades mes recents: Janet Marks, Home Help, Londres, 
G. Bell, 1975. 
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nal, els Depártaments utilitzen els servéis d'organitzacions privades. 
Entre aqüestes, les mes esteses son: "Citizen's Advice Bureaux" (amb 
una xarxa per tot el país, dedicada a informado), "Family Welfare 
Association" i "Family Service Units". Aquesta última está especializa
da en famílies amb molts problemes ("multiproblem families"). 

D'altra banda, els Departaments de Servéis Socials poden atorgar 
ajudes económiques a famílies, en situacions especiáis, per pagar 11o-
guers, caiefacció, roba per ais filis, vacances familiars, etc. Aqüestes 
ajudes son diferents ais "supplementary benefits", administráis per la 
Seguretat Social. 

La llei de 1970 va transferir la responsabilitat de l'atenció i ajuda a 
mares solieres i llurs filis deis servéis de Sanitat ais Departaments de 
Servéis Socials. Algunes Autoritats Locáis teñen residencies per a mares 
solieres, pero la majoria compleixen amb aquesta responsabilitat a 
través d'agencies voluntarles. Les principáis confessions religioses (Es-
glésia d'Anglaterra, católics i jueus) teñen des de fa anys servéis d ajuda 
a mares solteres. 

Pero en l'actualitat, potser Forganització privada amb mes influencia 
en aquest camp és el "Consell Nacional de Famílies amb un Sol Proge
nitor" (The National Council for One Parent Families), entitat que 
tracta de millorar la posició i la qualitat de vida de les famílies, i actúa 
com a consellera, com a agencia d'informació, assessora les Autoritats 
Locáis, etc. 

Segons dades d'aquesta organització, el nombre de famílies amb un 
sol progenitor a la Gran Bretanya, que el 1971 era de 570.000, el 1976 
havia pujat a 750.000, la qual cosa representa un 11 per 100 del total 
de famílies. El nombre total d Infants de famílies amb un sol progenitor 
és de 1.250.000. U aqüestes famílies, un 87,5 per 100 son famílies amb 
només la mare. 

Després de mes de quatre anys d'estudi, el juliol de 1974 es va fer 
públic FInforme de la Comissió Finer (40) sobre els problemes de les 
famílies amb un sol progenitor. LInforme feia un total de 230 recoma-
nacions adrec^des al govern i dirigides a millorar la situació social i eco
nómica de les famílies. Segons el Consell Nacional de Famílies amb un 
Sol Progenitor, el govern no ha realitzat ni la cinquena part d'aquestes 
mesures. LInforme Finer també recomanava que els Departaments de 
Servéis Socials fessin una tasca preventiva respecte a les famílies per 
evitar situacions de crisi. Segons l'esmentat Consell, a les Autoritats 

(40) Report of the Committee on One-Parent Families (The Finer Report) 
1974. 
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Local els han faltat recursos económics per a poder atendré aqüestes 
recomanacions (41). 

Els Departaments de Servéis Socials están prestant atenció en els 
últims anys al problema de la violencia en el matrimoni, és a dir, a les 
esposes maltractades (42). Per atendré aquests problemes, els Departa
ments subvencionen grups o associacions voluntaris que mantenen refu-
gis per a esposes i filis en emergéncies degudes a maltractaments. El pri
mer refugi d'aquest tipus va obrir-se el 1973 a Londres, amb el nom de 
"Chiswick Women's Aid Shelter" (43). 

3. COMPETÉNCIES DELS DEPARTAMENTS DE SERVÉIS SOCIALS. 
SERVÉIS PER A LA TERCERA EDAT. SERVÉIS PER A.DISCAPA-
CITATS. ALTRES SERVÉIS 

Servéis per a la tercera edat 

El 1976 hi havia 6.500.000 persones de mes 65 anys al Regne Unit, és 
a dir un 14 per 100 del total de la poblado. Es calcula que el 1980 
aquest percentatge será el 15 per 100. Dins d aquest sector de la pobla
do, els que teñen mes de 75 anys —que son els que mes necessiten 
deis servéis de sanitat i socials- son uns 2.300.000, és a dir un 5 per 
100 del total de la població. 

r 

Aquest envelliment de la població británica incideix directament 
sobre el treball i despeses deis Departaments de Servéis Socials, i n'exi-
geix una dedicació considerable. Un factor cultural s'hi afegeix: gene-
ralment els vells viuen sois i molt freqüentment lluny de la seva familia. 

L'orientado de la política social envers la tercera edat tendeix a 
aconseguir que els vells visquin a casa seva mentre sigui possible i només 
ingressin en una residencia quan no es puguin valer. L'atenció en la 
comunitat (community care) com a solacio mes idónia que l'atenció 

(41) National Council for One-Parent Famüies, Finer Report, Action and Inac-
tion. The Government's record on implementing the Finer Report. Londres, 
1978(Segonaedició). 

(42) Fins els darrers anys de la década deis 60 no van comenzar estudis d'inves-
tigació sobre Texíensió del problema i encara hi ha poca informado. Vegeu: N. 
Miller, Battered Spouses, Londres, Bell, 1975; Maria Roy, Battered Women, Ed. 
Van Nostrand Reinhold, 1977. 

(43) Erin Pizzey al Ilibre Scream Quietly or the Neighbors Will Hear (Penguin 
Books, 1974) explica la seva experiencia com a fundadora del refugi i aporta 
fets básics sobre el problema de la violencia a les famílies. 
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en institucions (institutional care) va ser un objectiu de la política 
social británica ja adoptat després de la segona guerra mundial, pero 
fíns ais primers anys de la década de 1960 no es va fer un vertader 
esforc per a dur a terme aquesta política. El 1962, una circular del 
Ministeri de Sanitat i Seguretat Social recomanava que es portes a 
terme una política per a mantenir la independencia deis vells. Cronoló-
gicament, Gran Bretanya va ésser el primer país que va concretar aques
ta política, seguida després per altres pai'sos (44). 

Per aconseguir la independencia i el benestar deis vells a casa, els 
principáis servéis que les Autoritats Locáis han de proporcionar obliga-
tóriament -segons la llei de Sanitat Pública de 1968, aplicada el 1971-
són els següents: 

Orientado i acomellament, realitzat pels assistents sociais. 

En relació ais veüs, la tasca deis assistents socials, en general, es limi
ta a l'avaluació de les seves necessitats i a la intervencio en etapes curtes 
de crisi, ja que per rao de les limitacions de temps, la relació continuada 
amb els vells la realitzen el personal d'ajuda a la llar, els voluntaris i 
també els ajudants deis assistents socials. En alguns Departaments, el 
personal d 'ajuda a la llar es ressent del fet que 1 atenció ais vells no sigui 
prioritaria per ais assistents socials; aquests, en general, consideren que 
els casos de vells son situacions mes estabilitzades que requereixen una 
atenció mes rutinaria, mentre que els casos relacionáis amb infancia, jo-
ventut i problemes familiars exigeixen una dedicació prioritaria i una 
atenció professional. 

Ajuda a la llar (Home Help) 

Com déiem en parlar d'aquest servei en relació a les famílies, els majors 
de 65 anys son el 88 per 100 deis casos atesos peí servei d'ajuda a la llar. 
Tractant-se de vells, la "home helper" va dues o tres vegades la setmana 
per fer la neteja básica, la compra i altres feines domestiques. A mes 
d aqüestes tasques concretes fa un servei de relacionar el ven amb la co-
munitat, ja que li fa companyia durant unes hores i informa el Departa-
ment de Servéis Socials deis seus problemes. Grácies a aquest servei 
—que és molt apreciat a Gran Bretanya— molts vells prefereixen estar 
a casa seva que en una residencia. 

La majoria de Departaments atorguen el servei gratuitament: un 73 

(44) A.J. Kahn i S. Kamerman, op. cit., págs. 249-250. 
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per 100 deis vells que reben el servei, el teñen de franc. Alguns Departa
mento prefereixen proporcionar el servei de franc en lloc de mantenir 
un personal de qualificació económica per decidir qui ha de pagar i qui 
no. 

Ápats sobre rodes (Meáis on Wheels) 

Aquest servei consisteix en un ápat calent servit cinc o set dies la setma-
na, repartit diáriament. Els vells en paguen una petita quantitat. Per 
a mantenir els vells a casa, aquest servei és el segon en importancia, des-
prés de l'anterior. Hi ha Departaments que organitzen aquest servei di-
rectament: teñen les seves propies cuines, xófers i camionetes per al 
transport. Altres Departaments ho fan a través d'associacions volunta
rles. 

El servei d' ápats sobre rodes va ésser iniciat a Anglaterra de forma 
local i va ser estés per una entitat voluntaria (45), pero el 1962 les Aüto-
ritats Locáis van ésser autoritzades per a patrocinar-lo. En ractualitat és 
un servei obligatori. 

Centres de día (Day center) 

Venen a ser uns clubs per a vells on van dos o tres dies la setmana; la 
limitació de dies té per objecte permetre l'assisténcia d'un doble nom
bre de vells (46). Generalment hi ha transport de les Autoritats Locáis 
per a portar els jubilats que viuen lluny o que no poden anar-hi sois. En 
el Centre hi ha diversos servéis: menjador, perruqueria, servei de venda 
de menjar. Els vells poden realitzar activitats manuals o altres entreteni-
ments. 

Informes recents indiquen que augmenta el nombre de centres diri-
gits pels vells i disminueix el nombre deis organitzats per ais vells. 

Alguns clubs son al mateix edifici de la residencia per a vells. 
Tots els que vam visitar son centres exclusivament per a vells i en edi-

ficis que no es fan servir per a altres activitats de la comunitat. Ens va 
semblar que seria millor per ais vells que els seus centres o clubs formes-
sin part de centres socials o de comunitat amb servéis per a tots (o per 

(45) El nom actual d'aquesta entitat ésWomen's Royal Voluntary Service. Per 
una breu descripció i avaluado histórica deis servéis per a vells a Gran Bretanya, 
vegeu-E. Younghusband, op. cit, Vol. I, págs. 195-2)3. 

(46) A Franca, els "centres de jour" per a vells son uns servéis de carácter mé
dico-social. 
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altres) sectors de la població: és a dir, evitar la separado d'aquests ser-
veis de la resta de la comunitat. 

Clubs per a diñar (Luncheon Clubs) 

Son una alternativa ais "Ápats sobre rodes" per a aquells vells que po
den trasllardar-se a menjar fora de casa seva. El menjar és mes variat que 
el servit a casa i els vells surten del seu aillament a l'hora de menjar. Es-
tan oberts cinc dies a la setmana. 

Els Departaments están també obligáis a proporcionar adaptacions 
de la casa per a fer-hi mes fácil Testada del vell. Les adaptacions mes 
usuals son: baranes, rampes, reformes a la cuina i a la sala de bany. 

Altres servéis no son obligatoris sino discrecionals per part de les 
Autoritats Locáis. Entre altres hi ha: 

— Acompanyants de dia (per a permetre ais familiars sortir de casa). 
— Acompanyants de nit. 
— Vacances, sortides de cap de setmana. 
— Biblioteques móbils. 
— Reparacions de la casa. 
— Sistemes d alarma. 
— Sortides a espectacles i a reunions. 
— Transport per a visites al metge. 
— Aparells de radio i de televisió. 
— Teléfon. 
— Servei de rentat de roba. 
— Centres per a treballar a temps parcial, 
Hi ha una gran diversitat quant a la gratuítat o pagament d'aquests 

servéis, dependent deis criteris de les Autoritats Locáis. Kahn i Kamer-
man afirmen que potser només Suécia i Dinamarca teñen tants servéis 
per a tots els vells com Gran Bretanya (1). La política británica ha estat 
orientada a augmentar els servéis; en canvi les pensions deis jubilats no 
han augmentat en la proporcio que a d'altres pai'sos, per exemple a 
Franca. 

Un altra programa que patrocinen alguns Departaments de Servéis So-
cials és el deis "Bons Veins" (Good Neighbours). Es tracta senzillament 
que els veíns estiguin disposats a fer algún petit servei ais vells, especial-
ment durant el cap de setmana i també que estiguin a 1 aguait per detec
tar possibles emergéncies. El Departament s encarrega de la coordinació 
del programa i en alguns casos paga per aquest servei. 

(47) Kahn i Kamerman, op. cit, pág. 288. 
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És interessant constatar com aquest programa i un altre iniciat peí 
Departament de Servéis Socials del comtat de Kent son en realitat for
mes organitzades d'ajuda mutua que en altres etapes de 1 evolució de la 
societat i en altres societats sorgeixen espontániament. El programa de 
Kent consisteix a aconseguir que algún familiar s'ocupi deis vells que 
viuen spls o vagi a viure amb ells. El familiar rep una subvenció per 
aquesta tasca. 

El Departament de Servéis Socials de Kent és considerat capda-
vanter quant a programes. Tanmateix, mirant-ho amb una perspectiva 
histórica, els programes de "bons veins" i "bons parents" fan pensar 
en époques passades, quan els parents i veíns es responsabilitzaven 
deis membres mes débils de la comunitat. Pero a Anglaterra aquesta 
responsabilitat l 'ha añada assumint l'Estat del Benestar que, ara, en 
aquesta situació, demana col.laboració pagant-la, ais veins i parents. 
Evidentment, Y actitud mes estesa entre la gent, en la qual influeix 
l'elevat import deis impostos pagats, adjudica el deure d'atendre el 
benestar deis vells a l'Administració pública..., no a la familia. En efec-
te, una investigació portada a terme per una entitat dedicada ais vells 
(48) diu que un 74 per 100 deis vells entrevistáis que teñen filis (i un 
67 per 100 del total entrevistat) no espera que els seus filis tinguin 

cura d'ells (49). 

Servéis residenciáis 

Fa uns vint anys, el professor Peter Townsend va publicar un estudi 
sobre l'atenció ais vells en institucions (50). Les dades d'aquell estudi 
demostraren que la meitat d'edificis eren grans institucions en condi-
cions poc satisfactóries i amb un terme mitjá de 250 vells acollits a cada 
institució. Paulatinamente les grans institucions han anat desapareixent. 
La mitjana actual de residents és de 50 persones per residencia i encara 
aquest nombre és considerat massa gran (51). 

(48) Age concern, The Attitudes of Elderly and Retired, 1975. 

(49) Ei nombre de vells que viuen sois s'ha doblat en el últíms vint anys. 

(50) Peter-Townsed, The Last Refuge, Londres, Rouígíedge and K. Paul, 1960. 

(51) Bé que alguns experts s'inclinen per residencies no tan petítes en les quals 
hi ha poques possibilitats de diferents relacions, les grans residencies son rebut-
jades del tot. Aquests criteris no son seguits arreu. Com a mostra vegeu a El País, 
26-gener-1979, una noticia sobre la inaugurado oficial d'una residencia per a 
ancinas promoguda per la Diputado Provincial de Madrid amb unes dimensions 
de 555 llocs. 
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Tots els vells en residencies de 1 'Administrado Local paguen un tant 
cada setmana, d'acord amb la seva pensió (prácticament tots els vells 
reben pensions). 

El 90 per 100 de les residencies per a vells pertany a l'Administració 
pública. Les residencies privades per a vells i/o discapacitats han d estar 
inscrites en el Departament de Servéis Socials i están subjectes a inspec-
ció de les Autoritats Locáis i del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social. 

Apartaments protegits 
r 

Uns servéis a mig camí entre la casa propia i la residencia son els aparta
ments protegits (sheltered flats). Es tracta de petits habitatges (quasi 
sempre apartaments, alguna vegada casetes) per a vells sois o per a ma-
trimonis, on poden portar els mobles propis. Paguen un llogüer; la pro-
pietat deis habitatges és del comtat o deis districtes. Hi ha de 25 a 50 
apartaments agrupáis amb servéis comuns de rentadores, calefacció, sa
les d'estar. Hi ha a mes un servei de guardia per a emergéncies. Es tracta 
d'una persona que viu al complex i s'ocupa del manteniment i de lad-
ministració. 

Aquest tipus de servei va iniciar-se fa uns 30 anys i slia anat desenvo-
lupant rápidament. Es un servei conjunt de dos departaments de les 
Autoritats Locáis: Habitatge té la responsabilitat deis edificis i Servéis 
Socials de l'encarregat (warden). 

D'un document elaborat peí Ministeri de Sanitat i Seguretat Social el 
1976, reproduím algunes dades sobre el volum deis servéis per ais vells i 
les necessitats futures, en relació a Anglaterra (52): 

Ajuda a la llar. El 1974 hi havia 41.000 persones a jornada com
pleta en els servéis d'ajuda a la llar per a vells. Aquesta dada repre
senta 6 persones a jornada completa per 1.000 persones de mes de 
65 anys. El document citat diu que la xifra adient seria de 12 per 1.000. 

Ápats. Es distribueixen a través del servei "Ápats sobre rodes" o bé 
en els centres de dia i clubs uns 600.000 ápats cada setmana. Se'n 
necessitarien 1.300.000, és a dir, 200 per setmana per 1.000 persones 
de mes de 65 anys (53). 

Centres de día. El 1974 hi havia uns 11.500 llocs a centres de dia per 
a vells; aquesta xifra significa 2 llocs per 1.000 vells. El document diu 
que s lia d anar cap a 3 o 4 llocs per 1.000 vells. 

(52) Department of Health and Social Security, Priorities for Health and Perso
nal Social Services in England, HMSO, 1976. 
Un document posterior del Ministeri va confirmar les previsions de l'anterior: 
DHSS, Priorities in the Health and Social Services: The Way Forward, HMSO, 
1977. 
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Residencies. El 1974 les Autoritats Locáis tenien 120.000 llocs 
(comptant residencies própies i places a residencies privades pagades per 
les Autoritats Locáis). El document recomana que aquesta xifra, que 
representa 18,5 places per 1.000 persones de mes de 65 anys, arribi a 25 
places per 1.000. Per a aconseguir-ho proposa un augment de 2.000 
llocs per any peí conjunt d'Autoritats Locáis d'Anglaterra. 

Servéis socials per a discapacitats f ísics 

Un deis objectius de la política social respecte ais discapacitats físics 
és aconseguir que puguin portar "una vida el mes completa i útil possi-
ble" mitjancant la provisió de servéis i atencions que els permetin viure 
a casa seva. 

Encara que no hi ha xifres exactes, documents oficiáis donen com 
molt -aproximades les següents, que no inclouen els vells discapacitats 
físics i que corresponen al 1974 a Anglaterra (54): 

Discapacitats que viuen a casa 
350.000 adults (menys de 65 anys) 
50.000 menors 

Discapacitats en residencies de les Autoritats Locáis o patrocinades per 
elles. 

11.000 

Discapacitats en hospitals de llarga estada 
5.000 adults 
1.500 menors 

Cees 
97.000 (inscrits el 1973) 

Visió parcial 
63.000 (inscrits el 1973) 

(53) A Gran Bretanya rep ápats a la llar un 6 per cení de les persones de mes 
de 65 anys mentre que a la R.F. Alemanya només en rep un 1 per cent (V. 
Kahn i Kámerman, op. cit., págs 233-312, per a un estudi comparatiu deis 
servéis per a la tercera edat a vuit pai'sos). 

(54) DHSS, Priorities for Health and Personal Social Services in England, págs. 
45-48. 
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Sords o amb dificultáis d'audició 
Calculen que son del 3 al A 

de xifres exactes. 
osa 

Les Autoritats Locáis, a través deis Departaments de Servéis Socials, 
han d'assumir en relació ais discapacitats físics les responsabilitats asse-
nyalades en la Llei sobre Malalts Crónics i Discapacitats (Chronically 
Sick and Disabled Persons Act 1970): 

— Teñir un índex o registre deis discapacitats físics i malalts crónics 
que viuen a Tarea, com a mitjá per a conéixer les necessitats exis-
tents. Ara bé, els interessats poden decidir si volen que el seu nom 
sigui o no a P índex. Aquest és diferent del que porten les oficines 
locáis del Ministeri d'Ocupació (Department of Employment) en 
el qual s apunten els discapacitats que busquen feina. 

— Fer conéixer públicament els servéis existents per a discapacitats. 
— Mantenir els següents servéis: 

. Aconsellament i ajuda en els problemes personáis, familiars, so
cials i laboráis deis discapacitats, a través deis assistents socials 
deis Departaments de Servéis Socials. En aquesta tasca, hi entra 
ajudar-los a sortir del seu aíllament, aconseguir una integració so
cial. L'assistent social fa de coordinador de les ajudes materials i 
socials que reben els discapacitats. 

. Ajuda a la llar i ápats sobre rodes o en clubs. Com en els casos 
de vells que viuen sois, aquests servéis ajuden molt els discapaci
tats a poder viure a casa seva. 

. Ajuda per a adaptar la casa (rampesr eixamplar portes, baranes, 
etc.) instaüació de teléfon, etc. 

. El treball d orientado respecte a adaptacions de la casa i aparells 
per a ajudar els discapacitats, el realitzen els terapeutes ocupa-
cionals. (En alguns departaments el seu títol és: conseller per a 
ajudes, "aids advisor"). 

. Residencies per ais que no poden viure a casa. Per ais que no han 
arribat ais 65 anys aqüestes residencies han d esser diferentsde 
les residencies per a vells. 

. Clubs i centres de dia per a treure els discapacitats del seu aílla
ment. Generalment van a aquests clubs els que teñen moltes difi
cultáis de transport o d Integració en un club normal. 

. Alguns comtats teñen professors d artesanía per ais discapacitats 

Les Autoritats Locáis están obligades a teñir en compte les necessi
tats deis discapacitats en la construcció d'habitacles i en els accessos a 

llocs públics. 
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La majoria de Depártaments de Servéis Socials teñen un assistent so
cial especialment encarregat deis problemes deis discapacitats així com 
de la coordinado amb altres servéis oficiáis (sanitat, habitatge, etc.) i 
amb les organitzacions voluntades (55). 

A mes, els Departaments grans generalment teñen un especialista en 
problemes deis cees per a coordinar eis servéis i activitats per a ells i 
ajuda a la llar, transport, sortides, etc. 

Tant per ais cees com per ais sords, les organitzacions voluntarles 
sempre han tingut un paper important i el continúen tenint. Mantenen 
biblioteques móbils, escoles, tallers, residencies i altres servéis. 

Son importants els grups de discapacitats o de pares de discapacitats 
(Spastic Society, Muscular Distrophy Group i un llarguíssim etcétera) 
que actúen com a grups de pressió per a aconseguir mes i millors ser-
veis (56). 

El cálcul de llocs necessaris per a discapacitats (per sota de 65 anys) 
és el següent: 

Residencies 
30 llocs per 100.000 

Centres de dia (exclusius per a discapacitats o mixtes) 
30 llocs per 100.000(57) 

Servéis per a defícients mentáis 

Un deis documents básics sobre política social en el camp de la deficien
cia mental és el Llibre Blanc publicat peí Govern el 1971, (58) elqual 
descrivia una situació gens satisfactoria respecte a servéis per a defí
cients mentáis. Com a objectius principáis per al futur assenyalava els 
següents: proporcionar un ambient satisfactori per ais defícients men-

(55) Els programes de col.locacions per a discapacitats depenen del Ministeri 
d'Ocupació; l'educació del Ministeri d'Educació; la rehabilitació física i les pen-
sions i ajudes económiques, del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social. 

(56) E. Younghusband, op. cit., Vol. I, págs. 261-263, sobre organitzacions vo
luntades i págs. 204-217 sobre treball social amb els discapacitats físics. 

(57) Department of Health and Social Security, Priorities in the Health and So
cial Services: The Way Forward, HMSO, 1977. 

(5 8) Department of Health and Social Security, Setter Services for the Mentally 
Handicapped, HMSO, 1971. 
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tais a casa seva o a residencies; evitar la segregació deis deficients men
táis; desenvolupar llurs capacitáis mitjancant l'educació i la formació; 
ajuda a les famílies en la seva tasca. 

Per aconseguir aquests objectius, els Departaments de Servéis Socials 
han de realitzar les tasques i proveir els següents servéis: 

— Orientació i ajuda i/o treball de casos (casework) a les famílies a 
través deis assistents socials. 

— Tallers que son al mateix temps centres de formació per a aquells 
que no poden treballar en una ocupado normal i també per a 
preparar els que podran treballar en una feina fora del taller (59). 

— Residencies per ais deficients mentáis que no poden viure amb la 
familia o que no en teñen (60). 

Alguns Departaments han iniciat programes de famílies substitutes 
per a deficients mentáis (61) que sembla que donen bons resultats. La 
familia substituía necessita a mes d un subsidi addicional, ajuda i orien-
tacions especiáis per a acomplir la tasca. 

El Llibre Blanc va establir un pía de 20 anys per a poder proporcio
nar tots els servéis consideráis necessaris per ais deficients mentáis. D'a-
cord amb el pía, hi va haver una expansió deis servéis existents i creació 
de nous que va ser frenada per la crisi económica des deis anys 1973-74. 

El 1974, les xifres aproximades eren (62): 
110.000 deficients mentáis greus 
350.000 deficients mentáis lleugers 
AHospitals: 55.000 
A Residencies de les Autoritats Locáis: 9.500 
Amb famílies substitutes i altres servéis: mes de 10.000 

L'esmentat document oficial del govern de 1976 reafirmava la políti
ca assenyalada al Llibre Blanc i fixava els objectius senyalats al qua-
dre 5. 

Per aconseguir els objectius establerts, les Autoritats Locáis han 
de crear cada any 2,400 nous Uocs a Centres de Formació i 1.000 llocs 
a residencies. Per aqüestes despeses reben ajuda del Govern central. 

(59) La formado i/o educado deis deficients mentáis depen deis Departaments 
locáis d'Educacio fins al 16 anys. Després d'aquesta edat depen deis Departaments 
de Servéis Socials. 

(60) Sobre Tatenció a deficients mentáis a residencies i a hospitals, vegeu- Menta-
lly Handicapped Chitaren in Residential Care, DHSS, 1974. 

(61) Development Team for the Mentally Handicapped. First-Report: 1976-77, 
HMSO, 1978, pág. 16. 

(62) Priorities for Health and Personal Social Services, op. cit., pág. 49. 
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Quadre 5 

Any 

Llocs disponibles a 
centres de formado Llocs en residencies 

per 
100.000 

per 
100.000 

No. Hits en hospitals ocupats 
per deficients mentáis 

per 
100.000 

1969 
1974 
1991* 

23,000 
32.000 
72.000 

50 
68 
150 

5.900 
9.500 
33.700 

13 
21 
70 

60.000 
55.000 
32.800 

131 
119 
68 

* Nombre que segons el Llibre Blanc hi hauria d'haver en aquesta data 

Font: Priorities for Health and Personal Social Services, pág. 51. 



El document posterior, abans esmentat, del Ministeri (DHSS, Priori-
ties in the Health and Social Services. The Way Forward, 1977) sugge-
reix el mateix objectiu per a centres de formado.. pero unes xifres mes 
altes en relació a llocs de residencies: 44 llocs per 100.000 persones per 
a menors defícients mentáis i 78 per 100.000 per a adults, és a dir un 
total de 122 llocs, ja que té en compte els que no haurien de ser a hos-
pitals i ara hi son. 

Servéis ais malalts mentáis i Hurs famílies 

En relació ais malalts mentáis i persones amb problemes psiquiátrics i 
llurs famílies, els Departáments de Servéis Socials fan una tasca comple
mentaria a la deis servéis psiquiátrics. 

Les funcions deis Departáments son: 
— Intervenir en Padmissió de pacients en els hospitals psiquiátrics. 

Aquesta obligado implica que un assistent social —del Departa-
ment, no de Miospital— ha de ser present i ha d'aconsellar la fa
milia sempre que es produeix un ingrés forcós d'un malalt en un 
hospital o servei psiquiatría L assistent social ha de firmar 1 Ingrés 
conjuntament amb dos metges. Aquest procediment té per objec
tiu protegir els drets del malalt. 

— CoLlaborar en 1 atenció deis pacients donats d alta. Les Autoritats 
Locáis han de proporcionar Uoc en residencies a aquells pacients 
que no teñen familia i a aquells que no poden integrar-se en una 
vida normal. 

— Atendré els ex-pacients i llurs famíües. Les Autoritats Locáis han 
d 'oferir a tots els ex-pacients dhospitals psiquiátrics, oportunitats 
per a aprendre un ofíci o alguna manera preparar-se per poder 
treballar. 

— Els Departáments de Servéis Socials han de proporcionar servéis 
que donin suport ais ex-pacients: clubs, facilitáis d'esplai, grups 
de discussió, bé directament o bé a través d'associacions volunta
rles i grups d'ajuda mutua. 

— Ajuda, orientado i/o treball de casos (casework) ais ex-pacients i 
famíües. 

— Les Autoritats Locáis actúen com a tutors d'aquells que per la se-
va malaltia no poden teñir cura deis seus interessos i no teñen nin-
gú que pugui fer-ho. 

Com porten a terme les Autoritats Locáis aquests servéis? 
Respecte a la presencia d un assistent social en els ingressos de ma

lalts mentáis, aixó es compleix rigorosament. Tots els Departáments te
ñen un sistema de rotació segons el qual sempre hi ha un Assistent So-
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cial de guardia que generalment está de guardia a casa seva o bé pot 
ésser avisat per teléfon. Els assistents socials creuen que, en alguns ca
sos, la seva presencia en els ingressos és rutinaria: en al tres casos és útil 
per a la familia i per al malalt. 

Respecte a la provisió de servéis, la nostra avaluació personal per les 
visites realitzades així com peí material consultat, és que en aquesta 
área de responsabüitat de les Autoritats Locáis hi ha proporcinnalment 
menys servéis que per ais menors o per ais veüs. 

Pero sembla que a les árees on hi ha suficients servéis, els resultats en 
relació a la integració deis ex-pacients han estat positius (63). 

Des de la década deis anys 1950 s ha seguit una política de "desinsti-
tucionalització" deis pacients: les estades ais hospitals mentáis son mes 
curtes; s Intenta que tornin a la comunitat com mes aviat millor. 

Com a conseqüéncia d'aquesta política hi ha molta mes pressió per 
a servéis en la comunitat. Les Autoritats Locáis no han pogut proveir 
suficients servéis i les Uistes d espera per a entrar a residencies i a tallers 
protegits son llargues. 

Encara que les disponibilitats varíen molt d'unes árees a altres, en 
general els servéis están per sota del que es considera convenient. 

A Anglaterra, el 1974 hi havia: 4.000 llocs disponibles en residencies 
i 5.000 llocs en centres de dia (tallers, formació). Les xifres que es con
sidera ven adients per a 1978-79 eren les següents (64): 

— Llocs en residencies: 12.000 
— Llocs en centres de dia: 30.000 (65) 
En el document Priorities...The Way Forward, 1977, els objectius 

fixats son equivalents: de 19 a 30 llocs per 100.000 habitants en resi
dencies; 60 llocs per 100.000 habitants en centres de dia. 

Altres servéis deis depártame nts de servéis socials 

En la reorganització deis servéis de sanitat del 1974, els servéis de Tre-
ball Social deis hospitals medies i psiquiátrics de sectors van passar a 
dependre deis Departaments de Servéis Socials deis comtats o districtes 
corresponents (66). En els hospitals especialitzats (infancia, cáncer, etc.), 

(63) E. Younghusband, op. cit, Vol. I, pág. 161. 
1 L 

(64) Priorities (1976)... pág. 57. 

(65) Calculat respecte a la poblado només d'Anglaterra, aproximadament 46 mi-
lions d'habitants. 

(66) Un problema per resoldre és $u? les demarcacions de les árees sanitáries no 
coincideixen amb les de les Autoritats Locáis. 
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els servéis de treball social continúen depenent directament de 1 hospi
tal. 

L'objectiu d'aquesta reorganització deis servéis socials sadiu amb la 
política de fer dependre els servéis socials familiars d una sola entitat. 

Així mateix, respecte ais servéis de benestar escolar (education wel-
fare services), Flnforme Seebohm recomanava que els treballadors 
socials de les escoles (67) fossin incorporáis ais Departaments de Servéis 
Socials. L'Informe justifícava aquesta recomanació dient que s liavia de 
considerar que els escolars son membres d'una familia, d'un barri i 
d'una comunitat. De fet, és el mateix argument emprat per a recomanar 
l'adscripció deis servéis de Treball Social deis Hospitals; elsmalalts son 
membres d'una familia, d'un barri, i en atendré els seus problemes per
sonáis, familiars i socials s'ha de fer des d'una perspectiva de servei per a 
la familia. 

r 

Respecte al treball social a les escoles, rinforme Seebohm aportava 
un argument mes per situar-lo ais Departaments de Servéis Socials: una 
tasca important és el treball envers les famílies que o no envíen els filis a 
1 escola o ho fan molt irregularment. 

L'opinió contraria mantenía que el benestar social deis escolars és 
part intrínseca de l'escola i,com a altre argument, que seria difícil que 
els mestres col.laboressin amb un servei exterior a les escoles. 

La llei de Servéis Socials del 1970 no va resoldre la polémica, sino 
que va deixar a la discreció de les Autoritats Locáis la dependencia deis 
servéis de benestar escolar. Algunes Autoritats Locáis els van transferir 
ais Departaments d'Educado pero establint diverses formes de coordi
nado entre els dos servéis, per exemple comités conjunts. 

Els servéis fins aquí descrits son els básics deis Departaments de Ser-
veis Socials. 

Considerant el conjunt de Departaments d arees urbanes i d arees ru-
rals, sembla que només "una minoría" teñen treballadors de comunitat 
(68). A les grans ciutats generalment en teñen (69). Les tasques porta-

(67) La major part deis treballadors socials de les escoles (education welfare offi-
cers) no son professionals qualificats. La seva principal tasca és controlar Ins is
tencia deis escolars pero també s'ocupen d'altres problemes. 

(68) No tenim dades sobre quants Departaments teñen treballadors de comuni
tat; que son una minoría, és l'opinió de D. Dunkley, "Community Work in a So
cial Services Department", Community Work Abstraéis, no. 13, 1977, págs. 
99-130. 

(69) Segons un informe del Consell de Servéis Socials de Londres, el 1974 hi ha-
via 250 treballadors de comunitat que treballaven a pie temps a Londres, comp-
tant també els que treballaven per organitzacions voluntarles. 
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des a cap pels treballadors de comunitat solen ser una o mes de les se-
m 

güents: 
— reclutar i organitzar persones voluntarles per a diferents tasques 

(ajudes a vells, a discapacitats), 
- coordinar les entitats voluntades de 1 área. 
- treballar amb grups de gent en relació a problemes socials de 1 a-

rea. 
— actuar com a consultors sobre organització de la comunitat per al 

director del Departament. 
En la tasca de treballar amb grups deis barris, moltes vegades els tre

balladors de comunitat shan trobat en una-situado conflictiva en afron
tar les Autoritats Locáis amb les reclamacions i les pressions deis grups 
locáis per a millorar els servéis (70). 

4. EL DEPARTAMENT DE SERVÉIS SOCIALS DE MERTON 
r 

Abans d'acabar la descripció deis Departaments de Servéis Socials, ex
plicaren! Torganització i servéis d'un d'elis, el Departament de Servéis 
Socials del Borough de Merton (Londres), que visitárem el desembre de 
1978. 

Merton és un deis 32 districtes de Londres, amb 175.000 habitants. 
Situat al sud de Londres, té una poblacio predominantment de classe 
mitjana, pero hi ha una zona de classe alta (Wimbledon) i una zona amb 
famílies d mgressos baixos. La proporció de poblacio immigrada és peti-
ta. En canvi és molt alt el percentatge de persones de mes de 65 anys: 
20,5 per 100 de la poblacio, és a dir que és mes alt que el terme mitjá 
de la Gran Bretanya. La poblacio de Merton tendeix a disminuir per 
rao de la baixa natalitat. 

El Departament de Servéis Socials consta de 800 persones, de les 
quals 300 son personal d 'ajuda a la llar, 80 son assistents socials i la 
resta es distribueix entre personal de les residencies, personal adminis-
tratiu, terapeutes ocupacionals, xófers, etc. 

Els locáis del Departament son: L'edifici deis servéis generáis, qua-
tre edificis on están instal.lades les ofícines corresponents a les quatre 
árees geográfíques en qué está dividit el districte i els edificis de residén-

(70) E. Younghousband, op.cit, vol. 2, págs. 238-252. Entre l'abundant biblio
grafía sobre treball de comunitat, vegeu: Gulbenkian Foundation, Current Issues 
in Community Work, Londres, Routledge& K. Paul, 1973. David Thomas i W. 
Warbuton, Community Workers in a Social Services Department: a Case Study. 
Publicació conjunta del National Institute for Social Work i el Personal Social Ser
vices Council), 1977. 
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ADMINISTRACIO MANTENIMENT(2) 

(1 )3 consultors: un per a les residencies de menors, un per a les de 
discapacitats i un per a les de vells. 

(2) Manteniment compren: transport, servéis generáis deis edificís, 
ápats sobre rodes, etc. 



cies per a ancians, menors, guarderies, clubs, etc. A l'edifici deis servéis 
generáis hi ha una biblioteca per al personal, especialitzada en servéis 
socials. 

Organització del Departament 

El Director del Departament és nomenat peí Comité de Servéis Socials 
del districte, amb l'aprovació del Secretan dTstat per ais Servéis So
cials. Amb el Subdirector (Deputy Director) i els quatre caps de les divi-
sions que componen el Departament (Assistant Directors) formen 
l'equip directiu. En aquest Departament les Divisions son les següents 

— Secció Central (formada pels consultors de les diferents especiali-
tats). 

— Divisió de Residencies i Atenció de Dia. 
— Divisió dInvestigado, Desenvolupament i Formado. 
— Divisió d 'Administrado i Coordinado. 
Cada una de les quatre árees geográfiques té com a cap un coordina

dor, que depén directament del Director i Subdirector del Departament. 
En la Secció Central hi ha deu espedalistes que actúen com a consul

tors. Els sectors que cobreixen son: 
— Especialista en adaptacions per a discapacitats (barreres arquitec-

tóniques). Té a mes una altra fundó no relacionada amb l'ante-
rior: és el coordinador de la relació entre el Departament i els 
tribunals. 

— Especialista en aparells i ajudes'per a discapacitats. És el consultor 
deis terapeutes ocupacionals del Departament. 

— Especialista en problemes deis sords. 
— Especialista en adopcions i famílies substitutes. 
— Especialista en tractament intermedi. 
— Coordinador de projectes comunitaris. Coordina activitats per ais 

3.000 vells i discapacitats que no poden sortir de casa sense ajuda. 
Els organitza sortides a teatres, concerts, excursions, compres 
de Nadal, etc. 

— Encarregat de 1'Oficina Central de Voluntaris. Al districte hi ha 
unes 150 organitzacións volurítáries. Coordina el Departament 
amb elles. Canalitza els voluntaris que van del Departament cap a 
les diferents organització ns. 

— Especialista en servéis geriátrics. 
— Cap del servei d'Ajuda a la Llar. Es la consultora d aquests servéis; 

organitza cursets per a la seva formado, reunions periódiques, etc. 
A mes d'aquests espedalistes hi ha un consultor per a projectes espe

ciáis que també és el responsable de la relació amb els servéis de sanitat. 
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Servéis del Departament 
•i - _ 

• 

Els servéis del Departament de Merton corresponen ais descrits en el 
capítol de Departaments en general. Només farem esment d'alguns 
punts en els quals no tots els Departaments segueíxen la mateixa 
política: 

— Al districte de Merton hi ha una Comissió interprofessional per ais 
problemes d infants maltractats. 

— Respecte a dones maltractades, el Departament subvenciona una 
entitat voluntaria que té un refugi amb una capacitat de 16 places. 
Aquesta capacitat és suficiente ja que la proporció de dones mal-
tractades sembla que és d un 1 per 10.000. 

— Els servéis de benestar deis escolars no depenen deis Departa
ments de Servéis Socials. 

— Están intentant de trobar famílies substitutes per a infants defi-
cients mentáis, pagant-les per la seva feina. En diuen famílies 
substitutes "professionals". 

— Teñen també guardería-residencia (des de 0 a 9 anys) que els 
serveix per a casos d'emergencia (alguns infants maltractats, d al-
tres abandonats), pero la tendencia és de convertir aquesta 
guardería-residencia en guardería de dia i de resoldre amb altres 
solucions els casos d Infants que han de dormir fora de casa seva. 

— La Divisió d'Investigació porta a terme estudis per a avaluar 
servéis del Departament. L'últim realitzat va ésser sobre servéis 
per a adolescents. Actualment en fan un sobre els vells que van 
ais centres de dia. 

Respecte a servéis obligatoris, el desembre del 78, el Departament 
tenia els que a continuació enumerarem en edificis propietat de les 
Autoritats Locáis. A part d'aquests, utilitza servéis d'entitats privades. 
Per exemple, a les residencies per a vells propies teñen 294 llocs i 200 
llocs mes en edificis d'entitats voluntáries. 

r 

Servéis per a infants i adolescents 
6 llars (amb un total de 95 llocs) 
3 guarderies (139 llocs) 
1 guardería-residencia 
1 centre de recepció (Centre d observado i avaluado per a infants 

i adolescentes de 7 a 16 anys amb problemes de conducta). 
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Servéis per a la tercera edat 
6 clubs i centres de dia (202 llocs) 
7 residencies (294 llocs) 
3 blocs d apartaments protegits 

i -

Servéis per a deficients mentáis 
1 centre de formado (148 llocs) 
1 residencia (17 llocs) adjunta al centre de formado 
1 llar (4 llocs). 

Servéis per a malalts mentáis 
1 llar (12 llocs). 

Algunes dades sobre servéis prestáis durant un any (any fiscal 77-78) 
- Ajuda a la llar: 2.871 cases ateses 
— Ápats sobre rodes: uns 171.000 (no ni ha xifra exacta) 
- Hi ha 50 infants en famílies substitutes 
- Hi ha 82 infants en Uars de les Autoritats Locáis. 
— 498 vells en residencies 
— Respecte a discapacitats: nlii ha 5.083 inscrits en l'índex del dis-

tricte. Servéis facilitáis: 
. Adaptacions de cases: 719 
. Aparellsiajudes(71): 1.909 
Hi ha 23 discapacitats a llars d'entitats voluntáries i 30 que van a 
un centre de dia (no exclusivament per a discapacitats). 

Segons un document que ens va facilitar el Departament, el districte 
de Merton está per sobre de les xifres considerades adequades en dos 
menes de servéis: en servéis de dia per a vells té 202 llocs, quan la xifra 
considerada óptima corresponent a la seva poblado seria de 87 a 116 
llocs. També té mes llocs deis suficients en guarderies i en residencies 
per a malalts mentáis (61 llocs per a malalts mentáis, quan la xifra 
óptima seria de 40 a 50 llocs). 

En canvi está per sota de les xifres considerades óptimes en els altres 
servéis. Els llocs disponibles (per exemple, per a deficients mentáis, per 
a discapacitats, servéis d'ajuda a la llar, ápats sobre rodes i servéis per a 
menors) representen d'un 50 a un 70 per 100 de les xifres considerades 
óptimes. 

(71) Disposen de 300 diferents tipus d'ajudes. 
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Pressupost 

El pressupost de despeses del Departament durant 1 any actual (any fis
cal de 1er. d'abril de 1978 a 30 de marc de 1979) és de 5.648.740 lliu-
res esterlines. 

Aquesta xifra representa el 15,7 per 100 del total de pressupost de 
1 'Administrado Local de Merton. La partida mes important és la dedica
da a Educació, un 20 per 100 del total. 

Reproduím algunes partides del pressupost, les mes importants, agru-
pades per conceptes i ordenant-les de mes a menys. 

Servéis per a vells 1.405.190 lliuresest. 
Servéis per a menors (excepte Tractament 
Intermedí) 1.080.810 
Administrado 972.710 
Servéis d ajuda a la llar 767.880 
Equips de les árees geográfiques 595.270 
Ápats a les cases 112.640 
Servéis per a deficients mentáis 106.210 
Ajudes a discapacitats i adaptacions 
de les cases 93.490 
Servéis per a discapacitats 37.680 
Ajudes a Organitzacions voluntades 37.270 
Servéis per a malalts mentáis 38.680 
Centres de dia per a diferents finalitats . . . . 36.340 
Apartaments protegits 32.630 
Investigado 29.470 
Tractament Intérmedi 14.170 

Organitzacio de les oficines de les árees 

Finalment descrivim breument l'organització d'una de les quatre árees 
del distrícte, la no. 4, corresponen a Fárea de Raynes Park. Les quatre 
oficines teñen básicament la mateixa organitzacio. 

L'oficina consta de 39 persones. El coordinador és el cap de ¡'oficina. 
No treballa directament amb el públic. El personal está distribuít així: 

— Equip de recepció (intake team) 
— Dos equips per a casos de llarga durada 
— Assistent social per a casos de malalts mentáis 
— Assistent social de comunitat 
— Equip d ajuda a la llar 
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— Voluntan que fa les funcions de "welfare rights officer", és a dir 
assessorar el públic sobre els seus drets respecte a assegurances i 
subsidis estatals 

— Personal administratiu i de recepció. 
L'equip de recepció aten totes les primeres visites i les peticions d'in-

formació per teléfon i carta tant del públic com d 'altres agencies. Rep 
de 10 a 20 peticions diáries. També aten les emergéncies socials. Els 
membres de l'equip fan guardia rotatoria ádhuc les nits i les festes.peró 
no a 1'oficina sino a casa seva o a un lloc on la policia o altres servéis 
puguin connectar-los per teléfon. 

Aquest equip porta casos que es preveuen de curta durada pero a 
mes cada assistent social de l'equip s'encarrega d'alguns casos de llarga 
durada per a teñir oportunitat de fer un treball mes especialitzat. 

L'equip de recepció consta de: 
— Assistent social cap de l'equip (sénior social worker) 
— 3 assistents socials 
— 1 ajudant (per a informacions, feines diverses) 
— 1 treballador familiar (family worker) per a emergéncies familiars 
— 1 estudiant a l'Escola ó"Assistents socials, de practiques, 
Els equips per a casos de llarga durada teñen aquest personal: 
— 4 assistents socials 
— 1 terapeuta ocupacional (aids-advisor) 
— 1 "trainee social worker" (el seu treball forma part de la seva 

preparado per a ésser admés a una Escola d 'Assistents Socials) 
— 1 ajudant 
— 1 mecanógraf 
— 1 taquígraf. 

5. SERVÉIS SOCIALS DEPENDENTS DEL MINISTERI DE L'IN-
TERIOR 

Servéis de Llibertat a Prova 

La reorganització deis servéis de les Autoritats Locáis va coincidir amb 
una reorganització deis departaments ministerials. El Ministeri de Sani-
tat i Seguretat Social va rebre els servéis d infancia que abans estaven al 
Ministeri de llnterior pero els Servéis de Llibertat a Prova van continuar 
en el Ministeri de 1'Interior. A nivell local mentre, com hem vist, els 
servéis per a la infancia depenen directament de les Autoritats Locáis, 
els Servéis de Llibertat a Prova a Anglaterra i a Gal.les están centralit-
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zats i depenen del Ministeri de 1'Interior. A Escocia, en canvi, depenen 
de les Autoritats Locáis. 

El 1975 el nombre de treballadors socials del Servei de Llibertat a 
Prova (Probation Officers) a Anglaterra era de 4.675 (3,117 homes i 
1.558 dones), 

Un deis principáis problemes d'aquest servei és la diversitat de la 
formació professional del seu personal; alguns son assistents socials, 
altres han estudiat criminología, altres no teñen cap titulació professio
nal sino que s'han format en la práctica. La tendencia actual és que 
tinguin una formació previa, sigui com a assistents socials o com espe-
cialistes en criminología. 

A Anglaterra i a Galles les tasques deis treballadors socials de lliber
tat a prova son les següents: 

a) Aportar informes socials ais tribunals en alguns casos. 
b) Supervisar persones mes grans de 17 anys que hagin comes un 

delicte i se'ls hagi imposat una pena de llibertat a prova (pro
bation order). El període de supervisió pot durar d'un a tres 
anys. Quan es tracta de menors entre 14 i 17 anys el jutge deci-
deix si la supervisió la portará a terme el Servei de Llibertat a Pro-
va o bé el Departament de Servéis Socials. 

c) Atenció a persones sortides de la presó. Pot ser que aqüestes per
sones demanin 1 ajuda d un "probation officer" o bé que surtin de 
la presó abans amb la condició d estar sota la seva supervisió. Tots 
els ex-presoners de 17 a 20 anys están obligatóriament sota la su
pervisió d'un "probation officer". 

d) Atenció ais internats a presons (72). En aquesta área d'activitat la 
política del Ministeri estableix les següents funcions deis treballa
dors socials a les presons: 
. Entrevista inicial amb tots els presos en ingressar. 
. Tractament individualitzat (casework) quan sembla convenient. 
. Formar part de les comissions de recepció, revistó, permisos i 

d altres. 
. Participar en la formació del personal de la presó. 
Ara bé, entre els treballadors socials a les presons hi ha molts 
dubtes sobre les possibilitats de seguir un tractament individualit
zat mentre la persona és dintre la presó. També son freqüents els 
conflictes amb el sistema establert dins les presons. Alguns 
"probation officers" consideren com a objectiu del seu treball 
tant els presoners com la reforma del sistema establert a les 

(72) Respecte al treball social a les presons, vegeu: Margaiet Shaw, Social Work 
inprison, Home Office Research Studies, HMSO, 1974/ 
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presons, en les quals consideren quasi impossible d aconseguir una 
recuperació deis internáis. 

e) Coordinado amb organitzacions voluntáries, per exemple amb 
l'Associació Nacional per a l'Ajuda i Reinserció de Delinqüents 
(National Association for the Care and Resettlement of Offen-
ders). 

Com a resposta a les peticions d'alternatives a les presons, formula-
des també pels servéis de Ilibertat condicional, en els últims anys s'han 
obert quatre centres experimentáis de formado. Aqüestes experiéncies 
son una oportunitat per al Servei de Llibertat a Prova perqué poden ac
tuar en un ambient molt mes favorable que la presó. 

Els centres están situats a Liverpool, Londres, Sheffíeld i Pontypridd 
(Galles). 

Els delinqüents, en lloc d'anar a la presó han d anar al centre durant 
els dies laborables. El personal deis centres, a mes de "probation offi-
cers", consta de professors, consultors psiquiátrics i especialistes en tera
pia musical i artística. 

Els assignats ais centres teñen entre 21 i 45 anys, amb llargues histo
ries delictives, amb problemes de personalitat pero amb motivado per a 
canviar (73). El Ministeri de l'Interior porta a terme una investigado so
bre els resultats aconseguits en els centres. 

Un altre servei son les residencies per a ex-presos. Les entitats volun
táries en mantenen 150 amb un total d uns 1.500 llocs disponibles. Des 
del 1970 el Ministeri de l'Interior n'ha anat obrint alguns, dependents 
del Servei de Llibertat a Prova. A aqüestes residencies, alguns delin
qüents hi son envíats pels jutges en lloc d anar a la presó. Teñen un ser
vei de formado professional. 

Treball de Comunitat 

A Anglaterra hi ha una gran varietat de programes de Treball de Comu
nitat portats a terme uns per organitzacions voluntáries (associacions de 
llogaters, consells de barrí, grups religiosos, etc.) i d altres per TAdminis-
tració Pública (74). 

Limitant-nos ais programes patrocináis per l'Administració Pública, 

(73) E. Younghusband, op. cit., Vol, 1, pág. 128. 

(74) El professor R.A.B. Leaper parla de l'extraordinária diversitat de treball de 
comunitat a Gran Bretanya, segons les diferents orientacions ídeologiques de les 
entitats o grups que el promouen. Vegeu: "Community Work in Britain", Com-
mmunity Work Abstracts, no. 13, 1977, págs. 5-12. 
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destaquen els Projectes de Desenvolupament Comunitari (C.D.P.) del 
Ministeri de ¡'Interior. Aquests projectes, en nombre de dotze, van ser 
iniciáis entre els anys 1970 i 1972. Van teñir una duració de cinc anys. 
Estaven dedicáis a árees marginados, amb els següents objectius: arribar 
a un diagnóstic de les necessitats socials de Tarea; coordinar els servéis 
existents; millorar les condicions físiques; aconseguir la participado de 
la població en les tasques anteriors. 

Les árees escollides tenien una població entre 10.000 i 20.000 habi-
tants. Els equips de treball estaven formats per 2 o 3 persones a temps 
complet i altres a temps parcial i comptaven amb la col.laboració de 
tots els servéis oficiáis i voluntaris de Tarea (75). 

Els equips van emprar diferents métodes de treball: organització de 
la comunitat, desenvolupament comunitari i acció comunitaria. Alguns 
equips van aconseguir millorar la coordinado entre el servéis, així com 
la comunicacio entre aquests i la gent i van aconseguir també millors 
servéis per ais joves, ajuda per a grups de la comunitat, fer participar la 
gent, etc. Pero aqüestes millores eren insuficients per a les árees on es 
necessitava una reconstrucció del barri. 

Aquests programes van ésser molt criticats des de l'esquerra, entre 
altres punts perqué una hipótesi deis programes era que les necessitats 
socials de les árees tenien el seu origen en la patologia de la gent i po-
drien ser superades mitjancant una rnillora deis servéis, de la coordina
do entre ells, etc. Les conclusions a qué es va arribar després de les ex-
periéncies, no eren noves: una acció local no pot canviar condicions 
d'habitatge, problemes d'atur i de pobresa que están mes enllá de les 
possibilitats d'acció de la població d'un barri (76). 

El 1975 el Ministeri de l'Interior va decidir iniciar uns projectes mes 
amplis de desenvolupament comunitari (Comprehensive Community 
Project, C.C.P.) dedicáis a árees geográfiques molt mes grans que els 
C.D.P. En aquests projectes están involucráis els comités de planificado 
económica regional, els servéis de sanitat i tots els departaments de les 
Autoritats Locáis (77). 

Un altra programa de treball de comunitat del Ministeri de 1 Interior 
és el promogut per la Comissió de Relacions Comünitáries. Aquesta 

(75) A. Barr, "Community Development Program. Oldham", Community Work 
Abstraéis, no. 13, 1977, págs. 131-137, 

(76) John Benington, "The Community Development Project" a Social Welfare 
in Modern Britain, op. cít., págs. 334-341. 

(77) E. Younghusband, op. cit., vol 2, págs. 248-249. 
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Comissió va ser creada el 1968 amb la fínalitat de fomentar les bones 
relacions entre els diferents grups étnics. Actualment la majoria de ciu-
tats d'Anglaterra que compten amb grups importants d'immigrants té 
un Consell de Relacions Comunitáries amb treballadors de comunitat. 

Coordinació d'entitats voluntarles 

La coordinado de les entitats voluntáries amb el govern es realitza a tra
vés del Ministeri de llnterior. 

Les organitzacions voluntáries acompleixen tasques molt diverses en 
quasi tots els sectors del benestar social a la Gran Bretanya. Han estat 
capdavanteres de nous programes i d Innovacions radicáis. 

Potser cal precisar l'abast del terme "voluntary organitzations" que 
traduím per organitzacions voluntáries. A la Gran Bretanya, el terme 
s'empra tant per a designar entitats de motivació filantrópica, com 
grups d'ajuda mutua, associacions de veins, de llogaters, etc. En el siste
ma británic,el concepte "organitzacions voluntáries" es contraposa al de 
"statutory agencies" que son les establertes per la Ilei i han d'existir 
obligatóriament. 

El nombre d'entitats voluntáries a Gran Bretanya, segons dades de 
1970, era 76.648, de les quals 10.000 s'havien format entre els anys 
196011970(78). 

El 1973 es va crear a Londres, amb ajuda del govern central, un 
Centre per a la investigado i la informado en el treball voluntari. Els 
objectius d'aquest centre -"The Volunteer Centre"- son: recollir i 
proporcionar informado sobre el reclutament, la preparado i les 
tasques deis voluntaris; en coordinado amb altres entitats promoure 
cursos per a la forma ció deis voluntaris; patrocinar estudis d Investigado 
sobre les formes en les quals les aportacions deis voluntaris poden ser 
mes positives. 

Altres entitats dedicades a la coordinado de les organitzacions volun
táries son els Consells de Servéis Voluntaris (Councils of Voluntary Ser
vice) d'ámbit local i el Consell Nacional de Servei Social (National 
Council of Social Service) d ambit nacional. 

(78) Eric Sainsbury, The Personal Social Services, Londres, Pitman, 1977, págs. 
98-99. 

79 



ó. ELS SERVÉIS SOCIALS A ESCOCIA 

El descobriment de petroli i de gas al mar del Nord el 1971 ha originat 
un augment de la població a les árees del nord i nord-est d'Escócia i ha 
millorat les perspectives económiques d un país que sliavia empobrit en 
les ultimes décades, amb les conseqüéncies d un alt nivell d atur, emigra
do deis joves cap a Anglaterra i a altres paísos, envelliment de la pobla
ció, etc. Escocia en 1 actualitat té una població de 5.400.000 habitants. 

Escocia, unida a Anglaterra i Galles des de 1603, ha mantingut 
algunes de les seves institucions própies. Després de la segona guerra 
mundial va iniciar-se eí procés de delegació de poders (devolution) a 
Escocia per organitzar-se autónomament. Dins d'aquest procés, els 
servéis socials teñen característiques própies, diferents a les d 'Anglaterra 
i Gal.les. 

En línies generáis, ens limitarem a descriure les diferencies ometent 
el que está organitzat de la mateixa manera que a Anglaterra i Galles. 

Des del maig de 1975,Escócia está dividida en 9 regions i tres sectors 
d'illes. Aqüestes 12 demarcacions teñen com a govern local un Consell 
Regional, constituít a través d'eleccions (79). 

Les nou regions están subdividides en 53 districtes amb un consell de 
districte com a govern. 

Hi ha grans diferencies erí el nombre d liabitants d unes regions a les 
altres. Per exemple, una regió rural del sud d'Escócia només té 100.000 
habitants,mentre la regió industrial de Strathclyde té dos milions i mig 
d liabitants. Aqüestes diferencies de població determinen el nombre de 
districtes en qué es divideix cada regió: des d'un máxim de 15 fíns a un 
mínim de 3. 

La provisió de servéis socials és responsabilitat deis dotze consells 
regionals, que la porten a terme a través de dotze Departaments de 
Treball Social. La responsabilitat deis Consells Regionals envers els ser-
veis socials s'exerceix sota la supervisió del Secretan dEstat per a Escó-
cia?que és el cap de tots els departaments o ministeris que constitueixen 
el govern escocés. 

El Secretan d'Estat per a Escocia ha de nomenar un Consell Consul-
tiu de Treball Social (Advisory Council on Social Work) format per 24 
persones seleccionades per la seva experiencia en diferents aspectes deis 
servéis socials i de 1' administrado pública. Com el seu nom indica, 
aquest consell només té funcions consultives. 

(79) VAdministrado local d'Escócia va ser reorganitzada per una llei de 1973 
(The Local Government(Scotland) Act, 1973). 
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La coordinado deis Depártaments de Treball Social de les Autoritats 
Locáis d'Escocia la realitza el Departament Escocés d'Educado a dife
rencia d'Anglaterra on, com hem vist, els Departaments de Servéis So
cials están coordináis peí Ministeri de Sanitat i Seguretat Social. 

En el Departament Escocés d'Educació hi ha una comissió encarrega-
da especifícament deis servéis socials: és el Grup de Servéis dé Treball 
Social (Social Work Services Grup) que té les següents funcions: 

— Aconsellar i orientar els Departaments de Treball Social en relació 
a la aplicació de les liéis relacionades amb ells. 

— Actuar com a coordinador amb les nombrases organitzacions 
voluntáries. 

— Planificar i desenvolupar programes de formado per al personal 
deis Departaments. 

— Redactar normes sobre com aplicar les responsabilitats especifica-
des en les liéis. 

— Portar a terme o patrocinar programes d Investigado, 
— Instrumentar programes especiáis d ajuda a árees urbanes. 
Les despeses deis Departaments de Treball Social son cobertes pels 

Consells Regionals deis fons provinents d'impostos locáis. Aixó origina 
diferencies de nivell en la qualitat deis servéis en les diferents regions 
segons la seva renta per cápita (80). 

El govern central aporta fons per a: projectes especiáis; formado de 
personal; subvencions a entitats voluntáries; financament de la meitat 
del cost deis menors en residencies per una sentencia de supervisió; 
financament de servéis consultius. 

Els servéis socials de les Autoritats Locáis d'Escocia no es regeixen 
per la llei anglesa del 1970, sino per la Uei de Treball Social d'Escocia 
de 1968. Aquesta llei és interessant perqué va introduir una reorgani
zado deis servéis socials mes profunda i abans que a Anglaterra i a 
Gal.les. Els principáis objectius de la llei son: 

— Integrar els servéis socials en un sol departament dependent de les 
Autoritats Locáis. 

— Assignar a les Autoritats Locáis la responsabilitat de "promoure el 
beriestar social" en la seva demarcado. 

— Crear una estructura en la qual els Departaments de Treball Social 
en col.laboració amb altres organismes públics i amb; les agencies, 
voluntáries, juguin un paper important en la planificaicó deis 
servéis de la comunitat i en la prevenció de problemes socials. 

(80) John M. Gandy, "Scottish Governmental Reorganizaron and Human Serví-
ce Delivery by Teams, a Meeting Human Needs, (eds. D. Thursz i J.L. Vigilante), 
volum 2, Sage Pub., 1976, pág. 45. 
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— Substituir els tribunals de menors per un sistema diferent on hi ha 
participado de la comunitat. 

Una diferencia important amb la llei anglesa és lbbjectiu general que 
la llei escocesa estableix pels Departaments de Treball Social. La Secció 
12 de la llei diu que les Autoritats Locáis "teñen el deure de promoure 
el benestar social i de proporcionar a tots els ciutadans consell, guiatge 
i ajuda en la solució de les seves dificultáis personáis i socials". Aquest 
objectiu fixat per la llei és molt ampli i permet tots els programes possi-
bles per al benestar social. En canvi, en la llei anglesa (contráriament a 
les recomanacions de 1 Informe Seebohm) no hi ha una defínició amplia 
de les obligacions de les Autoritats Locáis; només s'hi estableixen les 
seves responsabilitats respecte a sectors de la població. Altres programes 
poden patrocinar-los (per exemple els de treball de comunitat) pero no 
en teñen obligado, mentre que a Escocia els Departaments de Treball 
Social teñen el deure de promoure el benestar de tots els ciutadans i 
han d'assessorar els altres servéis de les Autoritats Locáis sobre llmpac-
te social de llur política. Es tracta no solament de coordinar amb els 
servéis de sanitat, educado, habitatge, etc., sino "d'estimular altres 
servéis, organitzacions i persones a millorar la vida de la comunitat". 

Els resultáis del nou enfócame nt hauran de ser avaluáis a mig i a 
llar termini, pero una conseqüéncia ja visible n'ha estat l'augment del 
nombre de programes de treball de comunitat a Escocia. Dades corres-
ponents només a un any i a una regió (Strathclyde, on es troba Glas
gow) indiquen que l'any 1975 cinquanta assistents socials es van incor
porar a programes de treball de comunitat. 

Departaments regionals de Treball Sodal 

Com abans explicávem, la responsabilitat de provisió de servéis socials, 
en els termes establerts per la llei de 1968 i per altres liéis (81), recau a 
Escocia en els dotze Conseüs Regionals que la porten a terme a través 
deis Departaments Regionals i deis Departaments de Districte de Treball 
Social. 

Els Departaments Regionals están formats per administradors i espe-
cialistes i les seves funcions generáis son: 

— investigar i avaluar les necessitats de servéis socials en la regió 
— formular la política a seguir en relació a aquests servéis 

(81) Algunes Ueis que contenen normes que afecten els servéis socials son per a 
tot el Regne Unit. Altres son própies d'Escócia, per exemple la llei sobre Malalts 
Crónics i Discapacitats de 1972 (Chronically Sick and Disabled Persons (Scot-
land) Act 1972). 
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— fíxar les directrius en í'organització i procediments que han de 
seguir els Departaments de districte 

— controlar els programes i servéis d aquests Departaments 
— reclutar i preparar personal 
— dirigir directament alguns servéis d ambit regional 
— coordinar amb les organitzacions d agencies voluntarles 
Per realitzar la funció d Investigado i avaluado van crear-se unes uni-

tats d investigado en els Departaments. 
En relació a la funció de coordinado amb les agencies voluntades, 

cal explicar que Escocia té una xarxa estesa i complicada d agencies vo-
luntáries, algunes de les quals van ser creades en el segle XIX. Tant el 
govern d'Escocia com les Autoritats Locáis concedeixen subvencionsa 
aqüestes entitats per a projectes especiáis, per a formado del seu perso
nal, etc. Els principáis servéis que teñen les agencies son: 

— servéis d'orientació en relació a problemátiques matrimoniáis (els 
"Marriage Guidance Councils") 

— oficines d'orientació per al públic en general 
— centres de comunitat 
— residencies per a vells 
— servéis per ais discapacitats físics. 
La reorganització deis servéis socials va coincidir amb la publicado 

de 1'Informe Aves de 19697 que encoratjava el govern i les Autoritats 
Locáis a estudiar tots els servéis de les entitats voluntarles i a cercar for
mes de millorar, la comunicado entre els Departaments de Treball So
cial i el sector voluntan. 

Departaments de Treball Social de Districte 

Están encarregats de la prestació de servéis, en el marc de les directrius 
del departament regional. 

Les funcions deis Departaments de Treball Social deis 53 districtes 
son en part les que abans de l'esmentada llei de 1968 corresponien ais 
següents departaments (ara refosos en el de Treball Social): Departa
ment d'Infancia, de Llibertat a Prova (Probation), de Salut Mental, i de 
Benestar. 

Les competéncies deis Departaments son semblants a Anglaterra en 
relació a les famílies, ais menors, ais discapacitats, ais vells, a lajuda a la 
llar, etc. Pero a més7els Departaments de Treball Social d'Escocia van 
incorporar totes les funcions deis Departaments de Llibertat a Prova i 
les funcions del treball social a les escoles. 

La incorporado deis Servéis de Llibertat a Prova ais Departaments de 
Treball Social es va fer seguint el criteri que els servéis de reinserció 
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social d'ex-presos estañen millor integráis a altres servéis socials que no 
en servéis relacionáis amb presons i policía. Com que els asistents socials 
a les presons depenien deis Servéis de Oíbertat a Prova, també van pas-
sar a dependre deis Departaments de Treball Social (1973). A fináis de 
1977 hi havia 40 assistents socials a les institucions penitenciáries d'Es-
cócia (82). En conseqüéncia, els Departaments de Treball Social están 
involucráis en tot el procés penal, des de la preparació d'informes so
cials abans de la sentencia fins ais servéis de reinserció per a ex-presos, 
passant pels servéis a les presons. 

El traspás deis servéis de Treball Social deis hospitals i consultoris del 
Servei Nacional de Salut ais Departaments de Treball Social va represen
tar el ñnal del procés d agrupado de tots els programes governamentals 
de treball social conjuntament amb els de les Autoritats Locáis en els 
nous Departaments de Treball Social (83). 

A Escocia, com a Anglaterra, els servéis socials son per a tots els que 
els necessiten, sense condicions de nacionalitat o de residencia, i sense 
limitacions per causa d 'ingressos económics; és a dir que son uns servéis 
universals. 

La Uei de 1968 estableix que, en alguns servéis, els usuaris han de 
contribuir amb aportacions económiques proporcionades ais seus ingre
sos (respecte a guarderies, servéis d'ajuda a la llar, filis a institucions o 
amb famílies substitutes, etc.). Els Departaments de Treball Social deci-
deixen si 1 usuari ha de pagar tot o part deis preus fixats o bé si no ha de 
pagar res. 

Es massa aviat encara per a fer una avaluació global de la reorganiza
do deis servéis socials a Escocia. Dos fets n'han endarrerit el progrés. 
Un d'ells és la reorganització administrativa de 1 any 1975 abans esmen
tada. En efecte: de cinquanta-dues Autoritats Locáis amb els seus cor-
responents departaments es va passar a 12 Autoritats Locáis. Aixó 
—tot i sent un fet molí positiu— va representar un gran capgirament en 
la reorganització que els Departaments de Treball Social estaven realit-
zant des del 1968. 

Pero la qüestió que sembla preocupar mes ara és la qualificació del 
personal deis servéis socials. El percentatge de personal quaiificat era 
molt baix a Escocia a fináis de la década deis anys 60. Ha anat millorant 
pero encara no el consideren satisfactori. El 1978, d'un total de 17.878 
empleáis en els servéis socials de les Autoritats Locáis només un 22,8 

(82) Scottish Education Department, Social Work in Scotland, 1977, HMSO, 
1978. 

(83) J. Gandy, op. cit.t págs. 42-43. 
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per 100 tenia una qualificació professional. (Aqüestes dades inclouen el 
personal de residencies i el d'ajuda a la llar). Entre els treballadors so-
cials el nombre deis qui no teñen una preparado professional representa 
encara el 34,3 per 100 del total (84). 

Abolido deis Tribunals Juvenils: Sistema d'audiéndes 

La llei de 1968 és important també per un altre aspecte: va introduir un 
sistema radicalment diferent per a tractar amb els delinqüents juvenils 
i els menors amb dificultáis, traient-los quasi completament de 1 esfera 
de la llei criminal i, en fer-ho, tornant irrellevant la noció d edat mínima 
de responsabilitat per ais delictes (8 anys),que no té importancia perqué 
la majoria de menors que delinqueixen no van ais tribunals. 

L'Informe Kilbrandon (1964) va ésser el document básic per a 
aquesta reforma. Com altres informes procedents d' investigado ns 
sobre la problemática juvenil, va trobar poques diferencies entre els 
menors delinqüents i els menors amb necessitats d'atenció, protecció 
o control (85). 

Ara, a Escocia, un menor —que no ha arribat ais setze anys— només 
pot ésser sotmés a judici, mitjancant instruccions especifiques de "Lord 
Advócate", en casos molt greus. 

Des de 1971, en lloc de Tribunals Juvenils hi ha un sistema "d'au-
diéncies" (children's hearings). 

Quan sembla que un menor necessita protecció o control per proble-
mes de violado de la llei, inassisténcia a 1 escola o bé perqué és objecte 
de maltractaments o está en perill moral, el cas és exposat al "repórter" 
un funcionan de les Autoritats Locáis. La informado pot arribar al "re
pórter" vía policia, escola, assistents socials, metge, veins o pares. El "re
pórter" decideix si el menor ha de passar per una audiencia o no. Si el 
menor i la seva familia neguen els fets objecte de l'acusacio, el cas és 
enviat a un tribunal perqué determini la veracitat de l'acusacio. Si 
aquesta és confirmada peí tribunal, el menor i la seva familia van a una 
"audiencia". L audiencia consisteix en la reunió d eíls amb una comissió 
de tres ciutadans, entre els quals hiha dhaver un home i una dona. Les 

(84) Aqüestes dades, corresponents a octubre del 1978, enshan estat facultades 
per la Secció d'Estadística del "Social Work Services Group" (Edinburgh). Hi 
manquen les dades corresponents a una regió (Highland). 

(85) Report of the Committee on Children and Young Persons (Scotland). Kil
brandon Repon, Edinburgh, HMSO, 1964. 
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^omissions están formades per ciutadans seleccionats d'acord amb nor
mes legáis (86). 

Aquests ciutadans, una vegada seleccionats, segueixen uns curséis de 
formado. El 1975 hi havia a Escocia 1.450 persones seleccionades i pre-
parades per a formar part de les audiéncies. 

Aquest procediment té per finalitat involucrar la comunitat en la 
recerca de solucions ais problemes sorgíts en la comunitat. Seleccionar 
ciutadans entre diferents grups de la comunitat (per árees geográfiques, 
edats, ocupacions, etc.) és una forma de fer participar la comunitat, 
objectiu present sempre a 1 esmentada llei. 

Les audiéncies es celebren en un local de les Autoritats Locáis; pot 
ser un lloc especial per a aquesta finalitat o en un altre servei públic 
(biblioteca, escola, etc.). 

La comissio discuteix els problemes amb la familia i el menor. De 
1'audiencia, en pot resultar o cap mesura o bé una mesura de supervisió 
que es porta a terme a través d algún deis següents mitjans: 

— Tractament individual del menor. 
— Involucrar el menor en activitats de servei a la comunitat, o a tra

vés d brganitzacions voluntáries. 
— Tractament intermedi (Vegeu pág. 45). 
— Viure amb una familia substituía. 
— Ingres en una residencia (un 10 per 100 deis casos). 
— Altres mesures, per exemple revisió médica previa a un possible 

ingrés en una institució sanitaria. 
El Departament de Treball Social és 1 encarregat de portar a terme la 

supervisió, pero és la mateixa comissio de ciutadans qui decideix el 
tractament, discutint-lo amb la familia i el menor. 

Aquest sistema exigeix molta dedicació deis Departaments de Treball 
Social i com a conseqüéncia limita el temps i les possibilitats de dedicar
se a altres servéis. 

En efecte, en la primera etapa,el "repórter" pot demanar al Departa
ment de Treball Social una avaluació de la situació per a ajudar-lo a de-
dir si el menor ha d'ésser enviat a Faudiéncia o no. Si el "repórter" deci
deix no enviar-lo a ¡'audiencia, en general demana al Departament de 
Treball Social que orienti, ajudi i aconselli el menor i la familia sobre 
una base de mutu acord. 

Si el menor és enviat a una audiencia, el Departament de Treball 
Social prepara un informe i l'assistent social encarregat de ¡'informe 

(86) Social Work Group, Scottish Education Department, Children's Hearings, 
HMSO, 1970. 
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assisteix a l'audiéncia. I, finaiment, si 1 audiencia decideix que el menor 
necessita supervisió, el Departament de Treball Social —directament o a 
través d'una agencia voluntaria- ha de proporcionar-li. 

No s'han fet encara estudis d'investigado comparant els dos siste
mes: 1'escocés (sense tribunals juvenüs, amb comissions de ciutadans 
tant en casos de protecció com de control) i Fanglés (mes tradicional, 
amb tribunals juvenils), pero és una necessitat expressada pels professio-
nals que un estudi comparatiu sobre els resultats deis dos sistemes es 
portiaterme. 

S'ha iniciat un estudi sobre el sistema d'audiéncies i la seva relació 
amb els Departaments de Treball Social. S'ha publicat un índex deis 
estudis d'investigado sobre el sistema d'audiéncies (87). 
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SEGONA PART: IUGOSLÁVIA 

1. NIVELLS D'ORGANITZACIÓ TERRITORIAL A IUGOSLÁVIA 

En relació a Iugoslávia descriurem en primer lloc la distribució de com-
peténcies sobre els servéis socials entre els diferents nivells d brganitza-
ció territorial. A continuado ens deturarem a explicar les línies básiques 
d 'organització de les "comunitats autogestionáries d Interés en benestar 
social", entitats carácterístiques i origináis de Iugoslávia. Tot seguit 
passarem a descriure els Centres de Treball Social que son els organs 
executius de les comunitats autogestionáries d'interés on s'integren la 
majoria de servéis socials a nivell local. 

Limitacions d Idioma i de temps ens han impedit aportar dades sobre 
tots els camps deis servéis socials; ens limitem a una descripcio d alguns 
servéis per a infants i per a joves i en darrer lloc a servéis per a vells. Tot 
i la seva brevetat, creiem que aqüestes descripcions poden ser un punt 
de partida per al coneixement deis servéis socials de Iugoslávia, práctica-
ment desconeguts entre nosaltres. 

Una altra dificultat que hem trobat rau en l'heterogenei'tat cultural 
de Iugoslávia que imprimeix característiques diferents ais servéis de les 
diverses étnies de l'estat. Per aixó, o bé ens hem dedicat a 1 explicado 
de trets generáis deis servéis -derivats de Ueis federáis- o bé a la des
cripcio d'alguns servéis de la república de Serbia que hem visitat i deis 
quals hem disposat de bibliografía en anglés. Pero cal aclarir que si a 
Serbia existeix un servei i funciona d'una determinada manera, no vol 
dir que es pugui trobar el mateix a Montenegro o a Kosovo. Hi ha grans 
diferencies entre les repúbliques que constitueixen Iugoslávia. Ádhuc 
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oficialment es consideren "desenvolupades" les repúbliques de Croacia, 
Eslovénia i Serbia i la provincia autónoma de Vojvodina; es consideren 
"poc desenvolupades" les repúbliques de Bósnia-Hercegovina, Montene
gro i Macedónia i la provincia autónoma de Kosovo. 

lugoslávia és "un país amb sis repúbliques, cinc nacionalitats, 
quatre idiomes, tres religions i dos alfabets". Ádhuc per a nosaltres, 
acostumats a la diversitat de nacionalitats i d'idiomes de la nostra 
península, és impressionant l'heterogeneitat étnica, cultural i religio
sa de la població de lugoslávia. Entre els seus 21 milions dliabitants, 
fins i tot en té mes de dos milions de religió islámica, resultat deis cinc 
segles de domini ture sobre la major parí del territori actual de lugoslá
via. Un altre exemple: a la provincia autónoma de Vojvodina(l.950.000 
habitants) a mes de la majoria serbia (un 55 per 100) hi ha miñones de; 
hongaresos, romanesos, txecs, rutenis i eslovacs. 

El territori de la república federal de lugoslávia té una extensió de 
255.804 Km quadrats i una densitat mitjana de població de 84 habi
tants per Km. quadrat, la mes baixa deis quatre estats estudiats. Entre 
els quatre estats és Púnic amb predomini de la població rural (un 60 
per 100) sobre la urbana (un 40 per 100) tot i que la creixent industria-
lització del país está alterant aquesta distribució de la població; abans 
de la segona guerra mundial la població rural era quasi el 80 per 100. 
Des deis primers anys de la década deis 50 remigració del camp a les 
ciutats ha estat molt forta. Les ciutats capitals de les repúbliques han 
crescut extraordináriament. Es calcula que l'any 1971 el 68 per 100 de 
la població de Belgrad era formada per immigrants de les árees rurals. 

Deis quatres estats que estudiem, lugoslávia és l'únic amb una 
estructura federal. Els seus nivells d'organització territorial socio-polí
tica son: 

— Federado 
— Repúbliques i províncies autónomes 
— Comunitats 
— Comunitats locáis 
Amb la nova Constitució de lugoslávia, aprovada el 1974, la jurisdic-

ció sobre el benestar social va ser traspassada del nivell de la Federació 
al de les sis repúbliques i dues províncies autónomes que formen la 
República Federal Socialista de lugoslávia (1). 

La Constitució de 1974 va establir també que dins de cada república 

(1) Empren aquí el terme "benestar social" en lloc de servéis so ciáis ja que és 
requivalent al terme serbo-croata utilitzat oficialment a lugoslávia: "Socijalna 
Zastita". 

92 



i provincia autónoma les competéncies sobre benestar social corres-
ponguessin a: 

— les comunitats 
— les comunitats autogestionáries d Interés en benestar social 
— les organitzacions de treball associat 
Descriurem en primer lloc la distribució d'activitats entre els nivells 

esmentats. 

Nivell federal 

En el nivell federal, la coordinado deis servéis de benestar social corres-
pon al Comité Federal de Treball, Sanitat i Benestar Social, constituit 
per trenta membres. Quinze son els encarregats deis corresponents de-
partaments a les repúbliques i províncies autónomes. Els altres quinze 
membres representen diverses entitats relacionades amb els servéis so-
cials. 

La principal activitat d'aquest Comité és la coordinado de les activi-
tats de benestar social de les repúbliques. També té activitats relaciona
des amb grups especiáis: treballadors a l'estranger, inválids de guerra, 
refugiats, familiars deis que son al servei militar i d altres. En relació ais 
anys en els quals els servéis de benestar social estaven centralitzats, 1 ac
tivitat actual a nivell federal és reduida. 

Nivell de les repúbliques i províncies autónomes 

Des del 1974, les repúbliques i províncies van anar promulgant noves 
liéis de benestar social. L'any 1974 van fer-ho les repúbliques mes des-
envolupades: Croacia, Eslovénia i Serbia. L'any 1975 les altres repúbli
ques —Macedónia, Montenegro i Bósnia-Hercegovina— i les dues provín
cies autónomes, Kosovo i Vojvodina. 

Les liéis de les Repúbliques defíneixen lbrientació básica i els princi-
pis i normes generáis: qui serán els proveidors deis servéis, les categories 
d'usuaris, els tipus de prestacions i servéis, etc. La normativa específica, 
l'estableixen les comunitats, les comunitats autogestionáries d'interés i 
les organitzacions de treballadors. 

Vegem, com a mostra, alguns parágrafs de la llei de Benestar Social 
de la República de Croacia (1974). 

Aquesta llei defineix el benestar social com "1 activitat social organit-
zada que sobre les bases de solidaritat i reciprocitat contribueix a la sa-
tisfacció de les necessitats deis treballadors i deis ciutadans. També té 
com a objectiu reduir les causes i les conseqüéncies d'aqüestes necessi
tats" (parágraf 1). 
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La llei, a continuado, defineix com a necessitat de benestar social 
"aquella situació d una persona o d un grup que li produeix una incapa-
citat per a millorar els seus problemes sense 1 ajuda de la societat". 

Per atendré aqüestes necessitats es preveuen diverses funcions del 
benestar social: 

— descobrir les causes profundes deis problemes 
— proporcionar condicions materials, organització i personal per 

millorar la situació 
— estudi deis problemes socials 
— aplicar els coneixements científics a les activitats de benestar 

social 
— proposar mesures per detectar els problemes i prevenir-los. 
La llei defineix els següents grups de persones amb necessitat espe

cífica d ajuda deis servéis de benestar social: 
1. Menors sense pares 
2. Menors que viuen en condicions desfavorables per al seu desenvo

lupament. 
3. Persones que no poden treballar i no teñen mitjans per a subsistir 
4. Persones amb problemes en el seu desenvolupament psico-social 
5. Persones que necessiten orientado o altres servéis proporcionáis 

pels professionals del Treball Social 
6. Persones amb problemes de conducta socialment no integrada 

com vagabunds, delinqüents, prostitutas, alcohdlics i drogadictes 
7. Persones que necessiten ajudes deis servéis de benestar social per 

altres circumstáncies (2). 
La llei especifica els servéis socials, les condicions d elegibilitat per a 

les prestacions económiques, etc. 
Totes les repúbliques teñen, respecte al benestar social, les responsa-

bilitats directes en les següents activitats generáis: 
— Desenvolupament i promoció d'activitats i métodes de treball en 

els servéis de benestar social. Com mes endavant veurem, aquesta 
competencia es tradueix en activitats de coordinació i supervisió 
deis servéis així com activitats dlnvestigació, programado de ser-
veis i formació de personal. 

— Financiació parcial del benestar social: ajudar les comunitats que 
no poden autofinancar-se; coordinar les operacions de compensa
d o de fons d unes comunitats a altres. 

— Participado en la construcció, adaptado i manteniment d edificis 
per ais servéis. 

(2) Nada Smolic-Krkovic, "Yugoslavian Self-Managing Communities" a Meeting 
Human Needs, (ed. Thursz i Vigilante. Vol. 2, págs. 151-152). 
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Com a responsabilitats especifiques les repúbliques teñen la protec-
ció de persones sense residencia fixa i la protecció de les persones victi
mes de la guerra i lbcupació. 

Nivell de les comunitats 

Les repúbliques i les províncies autónomes están formades per "comu
nitats" (3). En tot el territori federal hi ha 512 comunitats. La seva mit-
jana de població és de 40.000, habitants pero hi ha quatre comunitats 
amb menys de 5.000 habitants i, en canvi, trenta-dues amb mes de 
100.000 habitants (4). La mitjana d'extensió de les comunitats és de 
500 Km. quadrats. 

El nombre de comunitats de les repúbüques és com segueix: 

Serbia 
Croacia 
Bósnia-Hercegovina 
Es lo venia 
Macedónia 
Montenegro 

Les comunitats están formades per comunitats locáis (mesna zajedni-
ca) que son els pobles en les árees rurals i els barris en les grans ciutats. 
Nlii ha 11.643 a tota lugoslávia. 

Les comunitats locáis son les entitats básiques d'autogestió en el ni
vell territorial. Tanmateix, les responsabilitats en benestar social corres-
ponen principalment a les comunitats, és a dir, a 1 entitat territorial del 
nivell immediatament superior, pero algunes comunitats locáis mante-
nen guarderies i servéis d esplai per a infants. 

2. COMUNITATS AUTOGESTIONÁRIES D'INTERÉS EN BENES
TAR SOCIAL 

La Constitució Federal de 1974 va establir lbbligació,per a cada una de 
les 512 comunitats (vide supra) que formen lugoslávia, d'establir una 

(3) "Komyna", en serbo-croat. 

(4) En les grans ciutats, les comunitats son equivalents a districtes. Per exemple, 
Belgiad está format per 16 comunitats. 
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"comunitat autogestionária d'interés en benestar social" (5) per fer rea-
litat el principi d autogestió en el camp deis servéis socials. 

Aquest principi traslladava a les organitzacions de ciutadans i de tre-
balladors la responsabilitat —ádhuc financera— sobre els servéis de ben
estar social, traient-los de Fesfera de P administrado estatal on havien 
estat anys enrera. Segons la Constitució de 1974 cada comunitat es fa 
responsable de crear les condicions necessáries per al seu desenvolupa-
ment social, cultural i material. Així es van anar formant a cada munici-
pi o districte les entitats encarregades d aqüestes tasques: les comunitats 
autogestionáries d'interés en educado, cultura, sanitat, transports, be
nestar social, habitatge i d altres. 

Segons dades oficiáis, el 1975 hi havia un total de 3.247 comunitats 
autogestionáries d'interés en els següents camps (6): 

Atenció a la infancia 
Benestar social 
Cultura 
Educació pre-escolar i elemental 
Habitatge 
Cultura física 
Sanitat 
Ocupació 
Transports 
Ciencia 
Servéis DÚblics 

296 
462 
440 
424 
423 
373 
305 
198 
109 
83 
51 

i d altres en menor quantitat. 
Las comunitats autogestionáries d'interés venen a ser unes entitats 

com uns consells de districte pero amb responsabilitat només sobre una 
activitat. Están formades per delegats representants de les forces vives 
del municipi o districte i també per les que representen el personal deis 
servéis corresponents. D aquesta maneóles comunitats autogestionáries 
d'interés agrupen els proveídors i els usuaris d'un determinat servei. 
L'organ máxim és 1 assemblea formada per un "consell de proveídors" i 
un "consell d'usuaris". En el consell de proveídors hi son representáis 
els treballadors deis servéis, tant professionals com no qualificats. En el 
consell d'usuaris, hi son representáis: les comunitats locáis, les organit
zacions de treball associat (és a dir? de les empreses socialitzadés) així 
com representants deis artesans i deis pagésos (que, en general, treballen 

(5) "Samoprouna interesna zajednica socijalne zastite" és el terme original en 
serbo-croat. 

(6) Statistical Pocket-Book of Yugoslavia, Belgrad, Federal Statistical Office, 
1978, pág. 18. 
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peí seu compte). Després de discutir-ho en reunions obertes al públic, 
les comunitats autogestionáries d'interés estableixen contractes amb el 
municipi o districte sobre quins servéis serán portats a terme. Per tant 
la comunitat autogestionária d'interés es fa responsable deis servéis, del 
seu control i del seu financament. 

Dins d 'aquest marc general de funcions de les comunitats autogestio
náries d'interés, les dedicades al benestar social s'ocupen deis servéis 
socials. En aquest camp teñen una doble funció: 1) planificar i progra
mar el desenvolupament social en el territori de la comunitat; 2) dirigir 
l'organització de totes les relacions de treball (7) i l'organització deis 
servéis en l'esfera del benestar social. Son 1 entitat básica de decisió res
pecte ais servéis socials. 

Les assemblees de les comunitats autogestionáries d interés en benes
tar social decideixen la política a seguir i els servéis a realitzar durant 
uns plans anuals i uns plans a mitjá i llarg termini, sobre la base deis 
formes i propostes deis professionals deis servéis. L'assemblea controla 
la realització deis servéis en els terminis previstos. També decideix sobre 
el financament. Els recursos disponibles varíen de comunitat a comuni
tat pero les comunitats mes desenvolupades ajuden les altres a través de 
la república. El financament es nodreix basicament de contribucions 
personáis descomptades deis sous i, en algunes repúbliques, de fons pro-
vinents de multes per diversos conceptes. 

La cambra d'organitzacions de treball associat de la Comunitat ha 
d aprovar els pressupostos de les comunitats autogestionáries d interés. 

La Federado aporta fons per a projectes específics en árees des
envolupades. 

Fins ara ens estem referint a les comunitats autogestionáries d interés 
al nivell básic o de comunitat (municipalitat) pero hi ha dos nivells mes: 
la comunitat comunal i la comunitat de la república. 

ler. nivell — Comunitat (municipalitat)-^ Comunitat básica d interés 
2on. nivell — Comunitat de comunitats (grans ciutats)-^ Comunitat 

comunal d interés 
3er. nivell — Repúblicas Comunitat d interés de la república 

Les Liéis de Benestar Social de les repúbliques defineixen la forma-
ció de les comunitats d'interés de benestar social deis tres nivells: nom-

(7) Totes les institucions i servéis de benestar social —excepte el grups i organit-
zacions voluntarles- son "empreses de treball associat". Les empreses privades a 
Iugoslávia només poden teñir un máxim de 5 a 10 empleáis (el nombre varia se-
gons les repúbliques). 
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co Quadre 1. Servéis Socials per a menors, depend 
res en Benestar Social. IUGOSLÁVIA 

COMUNITAT 
Comunitat Autogestionária 
básica d interés en benestar 
social 

Centres de Treball Social 
Servéis d orientado 
Gu arder ies 
Programes per a 1 atenció d infants durant el dia 
Servéis de vacances d estiu i d hivern 

CIUTAT 
0 

AGRUPACIO 
de 

COMUNITATS 

Comunitat Autogestionária 
comunal d Interés en benes
tar social 

i . „ _ 

Residencies per a infants i adolescents amb necessi-
tat de protecció 
Centres de recepció de menors delinqüents 
Servéis per a vacances d estiu i d hivern 

Comunitat Autogestionária 
d interés en benestar social 
de la República 

Residencies per a infants i adolescents deficients 
mentáis 
Residencies per a infants i adolescents discapaci-
tats físics 
Institucions per a menors delinqüents 



bre de membres (8), periodicitat de les eleccions, etc. També especifi
quen els conceptes respecte deis quals les comunitats d'interés han de 
prendre decisions. En la Llei de Benestar Social de la República de 
Croacia (parágraf 45) aquest conceptes son: 

— programad activitats 
— financament 
— drets i deures deis membres de la Comunitat 
— procediments i composició de 1 assemblea 
— formes de control sobre els servéis 
— procediments per a formular els estatuís de la Comunitat autoges-

tionáriad Interés. 
Obviament, cada comunitat d'interés decideix sobre els servéis que 

depenen del seu nivell. En el quadre que a continuació segueix es pot 
veure resquema de distribucio deis servéis socials per a infants i per a 
joves entre els tres nivells de comunitats autogestionáries. 

3. ELS CENTRES DE TREBALL SOCIAL 

A Iugoslávia coexisteixen dues formes d brganització deis servéis socials 
de les comunitats : a) la forma antiga, que segons les previsions legáis ha 
dliaver desaparegut a totes .les comunitats l'any 1980, consisteix en un 
funcionan (o mes d'un) que s'ocupa deis afers de benestar social. A-
questa organització ha persistit a les comunitats poc desenvolupades; 
b) L'altra forma son els Centres de Treball Social que "representen el 
tipus modern d'entitats de carácter polivalent... creades amb 1 bbjectiu 
d'oferir ajuda professional a individus, famílies o grups socials, pero que 
també han d'incidir en la superació de les causes deis problemes so
cials" (9). 

Els Centres de Treball Social (Center za Socijalni Rad) son "1 entitat 
executiva" de les comunitats autogestionáries d'interés en benestar so
cial i venen a ser com 1 'eix deis servéis de benestar social de 1 área geo
gráfica que compren la comunitat. Alguns Centres de Treball Social ser-
veixen l'área de dues comunitats que shan associat per a aquest servei i 
per a altres. 

(8) Ais districtes de Belgiad el nombre de membres de les Assemblees oscil.la en
tre 80 i 150. El sistema d'elecció de membres és extraordinariament complex. 

(9) S. Jovanovic i A. Mitrovic, Multi-National Study of Social Welfare and Reha-
bilitation Manpower Utílization and Training in Yugoslavia. Belgrad, ínstitute of 
Social Policy, 1976, pág. 149. 
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L'aparició deis Centres de Treball Social a Iugoslávia va ser conse-
qüéncia de la necesitat d'anar mes enllá de la forma clássica i burocráti
ca de tractar el benestar social (10). 

El primer Centre de Treball Social va ser creat el 1956 a Palilula, 
una de les comunitats de Belgrad. Els primers Centres es van anar creant 
a ciutats industriáis i rápidament es van acreditar peí treball que feien. 
Ja el 1961 una resolució del Parlament Federal recomanava a les comu
nitats la creació de Centres de Treball Social "com servéis independents 
per a les funcions de benestar social, amb assistents socials com a perso
nal básic" (11). 

Aquesta resolució del Parlament deia també que els Centres de Tre
ball Social s ría vien d o dentar a les següents tasques: 

1— Analitzar els problemes socials de les comunitats, descobrint-ne 
les causes í proposant mesures per a la seva solució. 

2— Assumir algunes de les funcions de guardia i custodia que corres-
ponien aleshores a les assemblees de les comunitats, amb lobjec-
tiu de solucionar problemes socials relacionats amb casos de me-
nors, delinqüéncia, etc. 

3— Resoldre els problemes socials d alguns grups de ciutadans: vells, 
discapacitats i d altres. 

4— Cooperar amb les comunitats locáis, els consells de treballadors, 
les escoles, les institucions sanitáries, les organitzacions socials, 
etc. per ajudar a desenvolupar activitats en el camp social. 

Es veu, dones, que des deis seus inícis els Centres van teñir unes 
funcions de treball de comunitat, d'estudi deis problemes socials de la 
seva área així com d ajuda individual i familiar. 

A mes, des del 1963 algunes comunitats van comenc^r a traspassar 
ais Centres de Treball Social la capacitat de prendre decisions relaciona-
des amb les ajudes económiques i materials. Aquest procés va ser legalit-
zat per les liéis sobre benestar social de les repúbliques de Serbia (1966) 
de Croacia (1969) i de Bósnia-Hercegovina (1971), liéis anteriors a les 
vigents. 

El 1970 hi havia 97 Centres de Treball Social a Iugoslávia i el 1972, 
116; el 1978, 200. La legislado vigent - tant la Constitució de 1974 
com les liéis de Benestar Social de totes les repúbliques i províncies 
autónomes aprovades els anys 1974 i 1975— ha representat encara un 
pas mes endavant en la consolidado deis Centres. Totes aqüestes liéis 

(10) Ibíd.,pág. 150. 

(11) Vitomir Stojakovic, Yugoslav Reports, Cross-National Studies of Social Ser
vices Systems, (Nova York, Columbia University School of Social Work, 1976) 
págs. 70-71. 
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disposen que cada comunitat (o dues o mes associades) ha de consti
tuir un Centre de Treball Social. A la República de Sérbia^la dada límit 
per a complir aquesta disposició és el 1980. 

Es interesant destacar que la llei de Benestar Social de la República 
de Serbia estableix que tots els Centres de Treball Social de Belgrad 
serán supervisáis per l'Institut de Política Social de la Ciutat de Belgrad 
mentre que tots els Centres de Treball Social de la República de Serbia 
(excepte Belgrad) ho serán per l'Institut de Política Social de la Repú
blica de Serbia, radicat a Belgrad. Várem visitar aquest Instituí, fundat 
el 1957, que al llarg de mes de 20 anys ha portat a terme una interes-
sant tasca d'investigado, reflectida en nombrases publicacions, així 
com de preparació de plans i programes relacionats amb la política so
cial. La preparació i formado permanent del personal deis servéis socials 
és una altra de les seves funcions, com ho és laja esmentada de supervi-
sió deis Centres de Treball Social. 

En relació a la direcció deis Centres de Treball Social, la llei de la 
República de Croacia estableix específícament que el secretan de la Co
munitat Autogestionária d'Interés en Benestar Social será el director 
del Centre de Treball Social. En general, a totes les repúbliques el res
ponsable executiu de les Comunitats Autogestionáries d'Interés en 
Benestar Social és el director del Centre. 

Els Centres teñen uns programes de treball a realitzar a curt i mitjá 
termini (per ánys i per períodes de cinc anys) que els son encomanats 
per la Comunitat Autogestionária. En conséqüéncia,lés línies básiques 
de la tasca a realitzar des del Centre, no s acorden de manera autogestio
nária entre el personal del Centre, sino que han estat decidides per la 
Comunitat Autogestionária; tanmateix cal teñir en compte que el per
sonal del Centre está representat en l'assemblea de la Comunitat Auto-
gestionaría i, a mes, les decisions preses per aquesta Assemblea de la 
Comunitat es fan sobre les bases deis informes i programes preparáis 
pels professionals deis Centres i deis altres servéis socials. 

Sorgits en la década deis anys 50 com a iniciativa d algunes comu
nitats, els Centres de Treball Social son ara un servei que la legislado 
vigent ha anat estenent a tot el país. Hi ha diferencies entre els Centres 
segons les repúbliques i segons el desenvolupament de les árees. A les 
árees poc d ese nvo lupa des, la manca de personal preparat és un proble
ma mes amb qué han d enfrontar-se els Centres. 

En general, les tasques que els Centres de Treball Social porten a ter
me son, en 1 actualitat, les següents: 

— estudiar els problemes en el camp del benestar social i suggerir a 
les assemblees de la comunitat i a les altres organitzacions socials 
les mesures necessáries per a solucionar-los. 
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— cooperar en la preparació deis plans i programes de benestar social 
que han de ser aprovats per les comunitats autogestionáries d Inte
rés. 

— cooperar també, mitjansant la seva opinió técnica, en els plans de 
benestar social de les organitzacions de treball associat de Tarea 
(colonies de vacances, servéis d'espiai i altres programes perales 
famílies). 

— coordinar altres entitats, actives en el camp del benestar social, 
com grups voluntaris (de jubiláis i d altres), entitats classificades 
com "humanitáries" (Creu Roja, Caritas), organitzacions d'ajuda 
mutua (federacions de cees, de sords, etc.) 

— guardia i custodia de menors (orfes, abandonats, etc.). A totes 
les repúbliques els Centres de Treball Social teñen la funció de 
guardia i custodia de menors, que els és assignada per la comuni-
tat. Legalment la guardia i custodia implica que el Centre ha d as-
segurar al menor un habitatge adient, atenció escolar i sanitaria i 
vetllar peí seu adequat desenvolupament físic i mental. La decisió 
de quins menors han d anar a guardia i custodia correspon al jutge 
que ha de teñir en compte un informe interprofessional, elaborat 
peí Centre. 

— els Centres teñen cura de la supervisió deis menors delinqüents 
que li son encomanats pels jutges. També en aquests casos el Cen
tre ha de presentar un informe al jutge abans que aquest decideixi 
quina mesura convé mes al menor. 

— els Centres teñen la funció d'ajuda en els problemes familiars i 
individuáis que els arribin; la realitzen mitjancant orientado, tre
ball de casos o de grup. Segons les liéis, aqüestes ajudes poden 
anar dirigides cap a orientar els ciutadans sobre els seus drets, 
orientar-los cap a servéis de rehabilitado (en els casos de discapa-
citat), ajudar les famílies en l'educació i atenció deis filis (espe
ciarme nt en casos de filis amb discapacitats físiques o psíquiques), 
etc. 

— els Centres han d orientar les famílies i individus en relació a in-
gressos a institucions (per a vells, per a deficients, etc.), 

— una altra funció és la de decisió i gestió de les ajudes económiques 
seguint les normes d'elegibilitat i les quantitats aprovades per la 
comunitat. A les ajudes económiques, hi teñen dret diverses cate-
gories de beneficiaris, entre elles adults discapacitats i vells sense 
seguretat social, així com menors sense recursos. 

Descriurem a continuació l'organitzacio d'un Centre de Treball So
cial que várem visitar 1 octubre de 1979. 



Centre de Treball Social de Zvezdara 

Zvezdara és una de les setze comunitats o districtes de Belgrad. La seva 
població és de 135.000 habitants. Compren barris d'habitatges tipus 
cases unifamiliars i també barris amb grans blocs de construcció recent. 
Tres petites comunitats locáis rurals deis voltants de Belgrad formen 
també part del districte. 

El Centre de Treball Social, creat fa vint anys, consta del següent 
personal: Director, 22 professionals i 10 administratius. 

El personal professional está format per un socióleg, tres psicolegs, 
tres pedagogs, tres advocáis i dotze assistents socials. Aquesta composi-
ció del personal professional és similar a tot Belgrad: en efecte, els setze 
Centres de Treball Social de Belgrad compten amb: cinquanta psicolegs, 
cinquanta pedagogs, cinquanta advocáis i cent cinquanta assistents so
cials. 

La incorporado de sociblegs ais Centres de Treball Social slia pro-
duit en els últims anys; porten a terme funcions d 'investigado de pro-
blemes socials de 1 área en coordinado amb els d'altres Centres i amb els 
Instituís de Política Social. 

El Centre té dividida 1 área que serveix en tres subárees, cobertes ca
da una d'elles per un equip interprofessional format per assistent social, 
psicóleg, advocat i pedagog. Aquests equips tracten els problemes indi
viduáis i familiars. 

Anys enrera, els equips interprofessionals no atenien diferents árees 
geográfiques, sino diferents categories de problemes: de vells, de discapa-
citats, de menors, etc. Seguint una evolució que també hem vist a An-
glaterra, els equips van canviar d'enfocament per poder tractat global-
ment els problemes de les famílies. 

Algunes dades respecte ais problemes atesos peí Centre: 
— En relació a menors, compten amb la col.laboració del Servei de 

Famílies Substitutes,que serveix tota la ciutat de Belgrad?i d algu
nes institucions que depenen també d'aquesta ciutat. 

— Respecte ais delinqüents joves, en teñen la supervisió de 600 que 
els han recomanat els tribunals (12). A mes d'aquests menors en 
supervisió, n l ü ha 100 en institucions, 80 que han d anar a activi-
tats obligatóries i 5 a la presó (13). 

(12) En preguntar com podien supervisar tants menors comptant només amb el 
personal del Centre, ens van explicar que es tractava d'uns contactes espaiats pero 
no d'una supervisió estricta. 

(13) A Tarea hi ha 36.000 menors (0 a 18 anys). 
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- Hi ha 15.000 vells a Tarea. Molts teñen problemes d'aillament, pe
ro no van al Centre a demanar ajuda. La socióloga del Centre está 
portant a terme un estudi sobre aquest problema. 

A Tarea hi ha una Associació de jubilats i altres grups d esplai,peró 
no hi ha cap club per a vells. Volen tenir-ne un en funcionament per al 
1980. 

A nivell de la ciutat hi ha un servei d ajuda a la llar que aten necessi-
tats domestiques i d'infermeria. Es financia amb quotes de la seguretat 
social; quan els vells no teñen pensions, ho paga el Centre de Treball 
Social. Respecte a altres problemes: només coneixem tres problemes 
d'addicció a drogues a Tarea: en els problemes d'alcoholisme atenen els 
aspectes familiars i envien els malalts a un servei de Belgrad; no hi ha 
problema de mendicitat a Tarea; alguns problemes de vagabunds, els 
envien a un alberg de la ciutat. 

Teñen 400 casos d'ajudes económiques permanents. El Centre deci-
deix si és responsabilitat d'algún familiar Tajuda económica. En cas 
contrari, aquesta ajuda és de 1.500 dinars al mes per a cada membre de 
la familia (14). Aquesta quantitat és la mateixa per a tota la ciutat de 
Belgrad. La suma d ajudes permanents i d ajudes económiques esporádi-
ques representa una despesa de 20 milions de dinars Tany per a la comu-
nitat de Zvezdara. 

4. SERVÉIS PER AINFANTS I PER A JOVES 

Després de la segona guerra mundial,a Iugoslávia hi havia 283.250 orfes, 
deis quals 88.100 ho eren de pare i mare. Durant els anys immediata-
ment després de la guerra es van crear moltes institucions per a albergar 
aquests infants. El 1951 va ser Tany amb mes infants acollits a institu
cions: hi havia 20.525 menors a 267 institucions. A partir d aquesta da
ta, ambdues xifres van disminuir, arribant al seu moment mes baíx el 
1967 amb 40 institucions que acollien 3.174 menors. Els motius d'a-
questa disminució eren no solament demográfícs (els orfes de guerra ja 
eren adults), sino básicament noves orientacions en el sentit de preferir 
residencies ¿'estructura familiar i famílies substitutes en lloc d'institu-
cions(15). 

Tanmateix, en els últims anys ha tornat a augmentar el nombre d In-

(14) Al canvi actual aquesta quantitat equival a unes 5.000 pessetes. 

(15) Marko Mladenovic i Vitomir Stojakovic: "Children's Institutions and Alter-
native Programs" a Yugoslav Reports, op. cit., págs. 178-179. 
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Quadre 2. 

1951 

No. institucions 267 
No. menors acollits 20.520 

FONT: Statistical Pocket-Book 
Office, Belgrad, 1978, pág. 136. 

1967 

40 
3.147 

1974 

45 
3.933 

1976 

46 
4.034 

of Yugoslavia, Federal Statistical 

fants acollits a institucions, per rao deis següents factors: migracions del 
camp a les ciutats, emigrado a 1 estranger i altres problemes que han fet 
augmentar el nombre d'infants que necessiten protecció. Es considera 
que aquest és un problema no resolt, perqué els servéis existents no son 
suficients o de suficient qualitat com tampoc no ho son els servéis per a 
infants deficients mentáis (16). 

Algunes institucions tradicionals s'han transformat en residencies 
d'estructura familiar: consten d'apartaments diferenciáis; cada aparta-
ment acull un grup d 'infants i adolescents de diferehts edats. A Belgrad 
hi ha tres residencies d aquest tipus. 

En relació a famílies substitutes, a la república de Serbia les condi-
cions están fixades per la llei de CoLlocació de Menors a Famílies (17). 
Així, es descriuen les característiques de personalitat del menor, les ca
rácter ístiques que ha de reunir la familia substituía (habitatge, ingressos 
estabüitat emocional, etc.). Les obligacions i drets de la familia queden 
fixades en un contráete subscrit amb 1 entitat encarregada de la custodia 
del menor. La llei esmentada estableix que les famílies substitutes po
den rebre una subvenció que es precisará en el contráete. La supervisió 
de la familia substituía correspon al Centre de Treball Social. 

No tenim dades sobre el desenvolupament deis servéis de famílies 
substitutes a tot Iugoslávia; només a Belgrad. El Servei de Famílies 
Substitutes, que várem visitar, serveix tota la ciutat de Belgrad. Va ser 
creat l'any 1950. Depén de la Comunitat Autogestionária d Interés en 
Benestar Social que el financa totalment. El servei está supervisat per 
l'Institut de Política Social de la ciutat de Belgrad. La principal tasca 

(16) Eva Beikovic, "Development of Standard of Living", Yugoslav Survey, 
Vol. XIX, no. 3, agost 1978, pag. 92. 

(17) La legislado sobre protecció de menors, adopció, etc., és ara de competen
cia de les repúbüques. 
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del Servei és proporcionar famílies substitutes per ais menors que li son 
remesos pels Centres de Treball Social deis setze districtes o comunitats 
que formen Belgrad. Alguns infants li son remesos a través dliospitals. 
La decisió sobre si el menor ha d'anar a famílies substitutes, a una insti-
tució o altra solució, com ja hem explicat, la pren 1 equip interprofessio-
nal del Centre. En canvi, la selecció de les famílies substitutes correspon 
a un equip interprofessional del Servei de Famílies Substitutes format 
per psicóleg, assistent social, pedagog i infermera. Hi ha condicions que 
les famílies han de reunir: ser famílies amb pare i mare; els ingressos de 
la familia per membre han de ser superiors a la quantitat que rebran per 
atendré el menor, és a dir, que amb aquesta subvenció no hi guanyaran 
res; les altres condicions son les habituáis dhabitatge adient, bona salut, 
estabilitat emocional, etc. 

Les causes mes freqüents d'haver d'anar a una famíüa substituía 
son: mares solteres que per diverses circumstáncies no poden tirar 
endavant amb el fíll; nens abandonáis o mal aíesos; divorci deis pares; 
problemes económics (malgraí que la llei especifica que per aquesí 
problema no s'ha de portar un infant a una familia subsíiíuía); hi 
ha també alguns casos de malaltia deis pares, de presó, etc. 

El servei té cura actualmení (ocíubre 1979) de 600 menors que 
esían coüocats a famílies de Belgrad i deis volíanís. La majoria de 
famílies íenen un sol infant acollií. Algunes teñen dos germans. Una 
vegada el nen o nena viu amb la familia sustituía, un pedagog del 
servei visita la familia un cop al mes, sempre, encara que el menor 
passi anys amb la familia. El pedagog va seguint el procés d'adapíació 
mutua família-infant i el procés escolar de 1 Infant. En 1 actualitat hi ha 
9 pedagogs al servei, de forma que els corresponen uns 70 infants, nom
bre que consideren excessiu; uns 50 menors per pedagog seria un nom
bre adequat. 

Els assistents socials del servei teñen cura de la relació del nen amb la 
seva mare o familia natural. L'assistení social informa quan la mare o 
familia sembla estar preparada per a tornar rebre el menor; s ocupa de 
la relació amb el Centre de Treball Social que té la custodia del menor, 
d informar sobre els casos que poden passar a adopció, eíc. 

El Servei de Famílies Substiíutes organitza reunions de les famílies 
per grups corresponents a les edats deis infants acollits; fan reunions 
abans de llngrés a 1 escola per preparar les famílies. Organitzen colónies 
de vacances que els serveixen per a observar directamení el desenvolupa-
ment 3els infants. No han tingut cap problema de delinqüéncia ni de 
fracassos escolars entre els 4.000 menors que ha ates el Servei durant 
29 anys. Ho atribueixen en parí a 1 aíenció constant que él Servei dedi
ca ais infants i a les famílies. 

r 
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Teñen una secció especial per a infants amb discapacitats físiques o 
amb problemes emocionáis. Els costa trobar un nombre sufícient de fa-
mílies adequades per a aquests infants. En general, el problema no és 
trobar famílies,sinó families que els semblin adients. 

Tot i que depenen de les comunitats autogestionáries d'interés en 
benestar social, no descriurem altres servéis per a infants (guarderies, 
servéis de vacances, etc.) la distribució deis quals entre els tres nivells 
de comunitats autogestionáries queda reflectida al quadre no. 1 (pági
na 98). Respecte a aquests servéis no tenim dades completes i les que 
tenim no aporten elements nous o significatius en relació ais mateixos 
servéis d altres paisos. 

A continuado passarem a descriure les característiques principáis 

deis servéis per a menors delinqüents. 

Servéis per a menors delinqüents 
A Iugoslávia la delinqüéncia juvenil va anar en augment des del 1960 
fíns al 1967; si es teñen en compte el nombre de casos arxivats, el 1967 
es va quasi triplicar la xifra de 1960. Després es van mantenir unes 
xifres estables des del 1968 al 1972; des d'aquest any en9á hi ha hagut 
una disminució de la delinqüéncia juvenil. 

El terme "menor" compren des deis 14 ais 18 anys. Les xifres de 
delinqüéncia juvenil presenten importants diferencies entre les repúbli-
ques. 1/ augment mes gran es va produir a Bósnia-Hercegovina i el 
menys important a Montenegro, una de les repúbliques poc desenvolu-

Quadre 3 

Any 

1960 
1963 
1967 
1970 
1973 
1975 
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: Dr. 

DELICTES COMESOS 

Nombre 

13.923 
22.598 
40.378 
40.892 
31.649 
31.469 

Zarkojasovic, 

Index 
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290 
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227 
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"Juvenile 
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MENORS SANCIONATS 

Nombre 

2.422 
3.220 
5.663 
7.178 
7.075 
7.196 

Index 
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; Delinquency", Yugoslav Survey, 
Pág. 138. 
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pades. El quadre no. 4 mostra el nombre de menors que han delinquit 
per 100.000 persones de la mateixa edat. 

Els estudis d'investigado mostren també a Iugoslávia una forta rela-
ció entre el nivell d'urbanització i la freqüéncia de la delinquencia juve
nil. Les ciutats grans presenten un percentatge mes alt. Un 85 per 100 
deis delicies comesos, ho son contra la propietat, tant individual com 
social. 

Si bé els anys 60 el nombre de menors que havien delinquit, compre
sos en el grup de 16 a 18 anys, era el doble que el deis compresos entre 
14 i 16 anys, el 1975 les dues xifres s'havien igualat del tot a causa 
d'una disminució deis delicies del grup de 16 a 18 anys i d un augment 
de laltre grup. 

Custodia deis menors 

Els principis en els quals es basa la custodia son defínits en una llei 
federal, pero l'entitat encarregada de la custodia deis menors que han 
delinquit varia d'unes repúbliques a altres ja que ve definit a les liéis 
de cada república. A Sérbia,tres entitats poden exercir les funcions de 
custodia: el Centre de Treball Social, el consell executiu del assemblea 
de la comunitat o els "consells de custodia". 

"Les millors situacions son aquelles en les quals les funcions de cus
todia son exercides pels Centres de Treball Social ja que teñen pro-
fessionals adients per a la tasca; les pitjors situacions son aquelles en 
les quals les funcions son portades a terme, en les petite comunitats, 
només pels 'consellers de custodia' que generalrnent no teñen les 
qualifícacions necessáries... i no poden cooperar amb els tribunals 
en una base d igualtat. Per aixó van en augment els casos en els quals 
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els Centres de Treball Social realitzen les funcions de custodia en 
nom de les comunitats que no teñen Centre, cosa que sembla una 
bona solució" (18). 

Mesures respecte ais menors que han delinquít 

Els tribunals de menors poden dictar una condemna de presó (presó 
juvenil) per ais mes grans de 16 anys o bé "mesures educacionals". Els 
adults joves, en alguns casos, també poden beneficiar-se d'aquests me
sures. Hi ha tres formes de mesures educacionals: 1) mesures discipliná-
ries; 2) supervisió intensiva; 3) mesures institucionals. 

1) Les mesures disciplinarles inclouen: a) amonestació; b) obligado 
d'anar a un centre durant un nombre determinat d llores els dies 
de festa (no mes de quatre festes seguides) o bé unes hores al dia 
durant un mes o una estada que pot ser fins a 20 dies. Els centres 
poden ser llocs específicament dedicáis a aquesta fínalitat o bé 
centres de recepció de menors, institucions de protecció de joves 
o escoles. S'encarrega de fer complir aqüestes mesures l'entitat 
responsable de la custodia del menor. 

Aquesta mesura s'aplica en pocs casos; el 1976 només el 3,6 per 
100 (vegeu quadre página 192), per manca deis servéis adients. 
Només alguns Centres de Treball Social porten a terme aquesta 
funció. El seu enfocament sembla similar al "intermediate treat-
ment" d'Anglaterra (vegeu página 45). 

2) La supervisió intensiva pot anar a carree deis pares o tutors, de la 
familia substituía o bé de 1 entitat encarregada de la custodia, ge-
neralment un Centre de Treball Social. L'ús de famílies substitu-
tes per a aquests casos és molt poc freqüent. La duració de la su
pervisió és d'un a tres anys. Un professional, designat peí Centre 
de Treball Social (pedagog o assistent social o un altre especialis
ta), segueix el desenvolupament del menor en 1 aspecto d estudis 
o treball, amics, familia, tractament medie, etc. El Centre de Tre
ball Social o l'entitat encarregada de la custodia del menor ha 
d'informar amb regularitat sobre els resultáis de la tasca reeduca
dora al tribunal de menors (19). 

3) Les mesures institucionals consisteixen en Tingres en una institu-

(18) Marko Mladenovic i Vitomir Stojakovic, "Children's Institutions and Alter-
native Programs" a Yugoslav Reports, op. cit., págs. 193-194. 

r 

(19) Vidac Popovic, "Enforcement of Penal Sanctions", Yugoslav Survey, Vol. 
XVI, no. 3, agost 1975, págs. 63-64. 
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Quadre 5 

1. MESURES 
DISCIPLINARIES 

Assistén-
Amones. ciaaun 

Any tació centre 

1965 20,6 4,7 
1969 20,3 4,7 
1973 26,5 4,1 
1975 27,7 3,6 

2. SUPERVISIO 
A CARREC DE: 

Familia 
Pares o substi
tutos tuta Entitat 

20,7 0,4 30,1 
20,5 0,2 33,5 
21,7 0,8 31,4 
20,9 0,1 33,0 

3. MESURES 
INSTITUCIONALS 

Instit. 
Instit. Refor- per a 
escolar matori defic. 

5,2 14,4 0,4 
5.6 10,4 0,3 
4.7 7,7 0,2 
4,4 7,9 0,2 

PRESO 
JUVENIL 

1,9 
2,4 
2,7 
2,0 

FONT: Dr. Zarkojasovic, op. cit., pág. 147. 



ció educativa, en una institució per a deficients o en un reforma-
tori. L'estada en una institució educativa pot durar de sis mesos a 
tres anys. El director de la institució ha d informar el tribunal de 
menors i l'entitat encarregada de la custodia, almenys un cop cada 
sis mesos. També ha d 'informar si el menor no s adapta a la insti
tució, cas en el qual el tribunal pot canviar la mesura ordenada. Si 
el menor ingressa en un reformatori, els límits de la seva estada 
son d'un a cinc anys, segons l'evolució de cada cas. 

Els reformatoris depenen de les entitats judicials de les repúbliques o 
de les províncies autónomes. NTii ha sis a tot el país: un per a noies, 
tres per a nois i dos coeducacionals. Els directius han d'informar cada 
sis mesos al tribunal sobre els resultáis aconseguits respecte al menor. 
En algunes repúbliques, els pares han de pagar part del cost de Testada 
del menor. Hi ha reformatoris oberts (els menors van a escola o a ense-
nyament professional fora) i tancats. 

La mesura adoptada amb mes freqüéncia és la de supervisió per 
l'entitat de custodia. L'ingrés a reformatoris tendeix a disminuir. 
Aqüestes tendéncies son el resultat d un canvi de mentalitat: d un enfo-
cament del cástig s'está passant a un enfocament basat en el tractament 
i l'educació. Tanmateix en molts casos el déficit de servéis i de personal 
qualificat limita les possibilitats de portar a tenue un tractament. 

El quadre 5 reflecteix aquesta evolució al llarg deis anys. 
Els Centres de Treball Social en relació a la delinqüéncia juvenil rea-

litzen un conjunt de tasques que poden resumir-se en les següents: 
— estudiar els problemes deis adolescents i joves amb conducta des

viada al territori de la seva competencia 
— proposar a les comunitats locáis, a les organitzacions polítiques, 

grups voluntaris i organitzacions de treball associat, les mesures 
preventives adients i coordinar les accions que en resultin 

— planificar, organitzar i portar a terme directament accions especi
fiques preventives 

— organitzar 1 atenció, educado, manteniment i formació de menors 
així com la seva participació en activitats socials respecte a me
nors privats d atenció familiar 

— estudiar la situació social i económica del menor delinqüent i de 
la seva familia així com la personalitat del menor a partir del mo-
ment que 1 acusació de delicte és coneguda 

— coüaborar amb el fiscal respecte a la decisió d iniciar un procés 
— col.laborar amb el jutge durant la preparació i el procés del cas i 

recomanar les mesures que semblin mes adients peí menor 
— organitzar i portar a terme les mesures relatives a Fassisténcia del 

menor a un centre 
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- si la disposició judicial ordena supervisió, portar-la a terme direc-
tament o ajudant la familia 

- si el menor és enviat a una institució, ajudar a mantenir una rela-
ció positiva del menor amb la seva familia i coLlaborar amb aques
ta per preparar la tornada del menor al seu ambient (20). 

5. ATENCIO A LA TERCERA EDAT 

En els últims vint anys també a Iugoslávia s lian manifestat els efectes 
de la prolongado deis anys de vida. La proporció de persones de mes de 
65 anys ha passat d'un 5,6 per 100 a un 7,9 per 100 el 1971. 

Aquest augment no ha estat semblant a totes les repúbHques sino 
que ha estat mes gran a Bósnia-Hercegovina i a Serbia i mes petit a Ma-
cedónia, Montenegro i Kosovo. Les previsions demográfíques indiquen 
que cap a l'any 2.000 el percentatge de persones de mes de 65 anys pot 
arribar a ser d'un 15 per 100 a Serbia (estricta) i a la Vojvodina, d un 
13,8 per 100 a Croacia,pero a l'altre extrem de l'escala només un 4,6 
per 100 a Kosovo. Aquests canvís en la composicíó de la pobíació es 
deuen ais coneguts fenómens de disminució de la natalitat per la crei-
xent industrializado i urbanítzacíó, així com a la prolongado deis anys 
de vida per millors condicions higiéniques i sanitáries (21). 

Fins fa pocs anys 1 atenció ais vells tenia un caire "residual", dirigida 
només ais mes pobres, ais aíllats o ais malalts. En els anys 70 sha obert 
camí una nova concepció que intenta establir servéis per a tots, no sola-
ment a alguns. En efecte, la llei de Benestar Social de la república de 
Serbia de 1966 només preveia ajudes materials per ais vells (en diners o 
en especies) i Tingres a institucions. El 1972, una declaració sobre polí
tica social respecte ais vells de Serbia canviava l'enfocament de forma 
que la nova llei de Benestar Social de Serbia de 1974 descríu una serie 
de servéis que s'hauran de proporcionar. L' esmentada declaració de 
1972 estableix que "en el sistema d'atenció social a la vellessa, les fa-
mílies han de jugar un paper essencial perqué puguin portar a terme les 
funcions d'atenció ais seus membres vells. El respecte a la dignitat hu
mana de cada persona obliga que s'hagin de respectar els seus desigs i 

(20) M. Mladenovic i V. Stojakovic, op. cit., págs. 200-202. 

(21) Petar Manojiovic, "Social Welfare for the Aged", Yugoslav Survey, Vol. 
XVIII, no. 4, nov. 1977, págs. 126-127. 
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els seus drets a viure en Pambient social i familiar on ha passat els 
seus anys de vida activa" (22). 

Aquests principis no poden ser realitzats totalment arreu del país 
per rao d'una manca de servéis adients. Els servéis d ajuda a la llar están 
encara molt pocs desenvolupats. Per aixó encara es posa émfasi en la 
creació d'institucions per a vells. Els llocs existents a institucions repre-
sentaven a Serbia només el 1,04 per 100 del nombre total de vells. 

L'esmentada Uei de Benestar Social de la República de Serbia especi
fica que han d existir els següerits servéis per ais vells: 

— centres i clubs per a esplai i per a activitats culturáis i que a mes 
proporcional servéis de menjador i d higiene personal 

— servéis per a proporcionar ápats a vells i a discapacitats 
— ajuda a domicili per a vells i discapacitats 
— residencies per a vells amb activitats d esplai, culturáis i d atenció 

sanitaria 
— institucions per a adults i vells discapacitats 
Les liéis de Benestar Social de les Repúbliques de Croacia i dEslové-

nia no defineixen quins servéis han de crear-se per ais vells, sino que ho 
deixen al criteri de les comunitats. 

Algunes comunitats concedeixen exempcions fiscals a famílies que 
teñen cura deis seus membres mes vells. Per exemple, a Serbia els impos-
tos per activitats relacionades amb l'agricultura teñen una reducció del 
10 al 20 per 100 per cada persona vella o discapacitada (la llei diu "que 
no pugui treballar^') que visqui a la casa. Si es tracta d artesans,la reduc
ció és d'un 30 per 100 per a cada persona inhábil per al treball que man-
tinguin a casa. 

Els servéis d'ajuda a la llar i els clubs per a vells son servéis encara 
molt poc desenvolupats, pero hi ha experiéncies interessants, A Belgrad 
existeix, des de fa 24 anys, un Servei d 'Ajuda a la Llar per a vells i per a 
discapacitats. També hi ha algunes experiéncies de servéis d ajuda a la 
llar a árees rurals (23). 

Els clubs per a vells son recents: á Serbia, nlú ha des del 1973. Una 
altra forma d'atenció ais vells, poc estesa pero prevista a les liéis de ben-

(22) Resolució de TAssemblea de la República Socialista de Serbia (1972) a V. 
Stojakovic, "Community Care of the AgedM, Yugoslav Reports, op. cit., págs 
257-272. 

(23) V. Stojakovic, "Community Care of the Aged", Yugoslav Reports, págs. 
233-238, descriu un pxojecte experimental iniciat el 1974 al poblé de Golobok, 
comunitat de Smederevska Polanka. El projecte s'ha fet amb la col.laboració del 
Centre de Treball Social de la Comunitat de ITnstitut de Política Social de la Re
pública de Serbia i de la Creu Roja Local. 
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estar social, és l'atenció en altres famílies les quals tembé es designen 
amb el nom de "famílies substitutes"; aquest servei existeix a algunes 
comunitats rurals. 

Les organitzacions de treball assocíat ofereixen servéis al seus 
jubiláis. Entre les entitats voluntades, la Creu Roja és especialment acti
va en el patrocini de servéis per a vells (residencies i clubs) i en la pre 
paració de voluntaris per actuar en aquests servéis. Tanmateix, en els da-
rrers anys els Centres de Treball Social han agafat el lideratge en l'aten
ció a la tercera edat. Com respecte a altres sectors de la poblado, els 
Centres porten a terme tasques d'estudi deis problemes, formulado deis 
programes i Hur presentado a les comunitats autogestionáries, així com 
la creació de servéis i l'atenció directa ais vells. 
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TERCERA PART: ISRAEL 

1. ANTECEDENTS DELS SERVÉIS SOCIALS D ISRAEL 

A diferencia de la descripció deis servéis socials de Gran Bretanya i 
Iugoslávia, on ens hem centrat en la descripció deis servéis socials de 
1'Administrado Local o de les comunitats, respecte a Israel ens con-
centrarem en la descripció de l'organització del Ministeri de Treball i 
Afers Socials que és l'eix al voltant del qual s'estructuren la majoria 
de servéis socials. 

Vegem abans algunes breus dades geográfiques i históriques. 
Entre els paísos aquí estudiáis, Israel és el mes recent com a estat 

modern. És també el mes petit en dimensions territorial i en població: 
20.700 Km quadrats, 3.653.200 habitants (1979) i una densitat de po
blació de 167 habitants per Km. quadrat (1). El territori i la densidat de 
població son menys de la meitat que ais Paísos Baixos, pero, com allí, 
la població és predominantment urbana; en efecte, a Israel un 86,2 per 
100 de la població viu a árees urbanes. Es tracta, en canvi, d una pobla
ció molt jove si la comparem amb la de Gran Bretanya i deis Paísos 
Baixos; a Israel la meitat de la població té menys de 25 anys. 

Respecte ais servéis socials, Israel actualment té un sistema complet 

(1) La població total, 3.653.200 habitants está formada per: 3.077.300 jueus i 
575.900 no jueus (majoritáriament árabs pero també beduins, drusos i cristians). 
Aqüestes dades i les que apareixen al Uarg de Testudi es refereixen al territori 
d'Israel abans de la guerra de 1967 i no inclouen els territoris ocupáis per Israel 
des d'aquesta data. 
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i complex en el qual s'interrela donen el Govern, 1'Administrado local, 
entitats semi-públiques i nombrases entitats voluntáries. 

La xarxa d'organitzacions que ofereixen servéis socials té les seves 
arrels en societats diferents ja que hi han influit tant els jueus arri
báis a Israel deis pai'sos de Test d'Europa com els d'Europa central i oc
cidental i deis Estats Units d'América. En canvi els jueus procedents 
deis paisos del nord d'Africa i del Próxim Orient, malgrat la seva im
portancia numérica (2), han influit poc en els servéis socials perqué 
quan van arribar a Israel la base ideológica i organitzativa deis servéis 
ja estava establerta. La seva influencia ha estat d'una altra mena. En 
efecte, en els darrers vint anys els servéis socials d Israel, creats per gent 
amb mentalitat europea, han ates sobretot les necessitats deis jueus 
nord-africans i orientáis i han hagut d adaptar-se a les seves circumstán-
cies i a la seva idiosincrácia. 

Les bases deis servéis socials posteriors van posar-se durant els anys 
anteriors a l'establiment de 1'Estat dIsrael com una resposta ais proble-
mes de la poblado jueva que aleshores vivia al territori del Mandat Bri-
tánic de Palestina (1922-1948). Tanmateix, alguns servéis existien ja des 
del segle XIX i estaven fina^ats per altres comunitats jueves que, per 
motius religiosos, ajudaven els que vivien a Palestina. 

Un altre tipus de servéis van ser els programes d'ajuda mutua deis 
sindicáis i cooperatives del Movíment de Treballadors (3); responien 
a la ideologia socialista deis grups "pioners" que van arribar a Palestina 
a principis d'aquest segle i eren contraris a l'orientació religiosa i filan
trópica del grup de servéis abans esmentats. 

El tercer tipus de programes —que van ser els que van predominar 
una vegada establert l'Estat d'Israel— eren servéis iniciáis a la tercera 
década d'aquest segle i venien a ser un compromís entre els dos grups 
anteriors (4). Aquests servéis reconeixien el valor i el potencial deis 
programes d'ajuda mutua pero també afirmaven la necessitat d establir 
servéis per a la poblado que no pertanyia al Moviment de Treballadors. 
Així, el Comité Executiu (Vaad Léumi) del Consell Nacional Jueu —or-

(2) El 22 per cent del jueus d'Israel ha nascut a pai'sos d'Africa i Asia, principal-
ment pai'sos musulmans; el 27 per cent ha nascut a pai'sos d'Europa i América; el 
51 per cent ha nascut a Israel (dades de 1975). 

(3) Embrió de Tactual Histadruth, Federado General de Treballadors d'Israel, el 
sindicat mes important del país. 

(4) Joseph Neipris, Social Welfare and Social Services in Israel Policies, Programs 
and Issues in the Late Seventies. Jerusalem, The Hebrew University, The Paul 
Baerwald School of Social Work, 1978, págs. 3-4. 
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ganització d'autogovern de la comunitat jueva- va crear el 1931 un 
Departament de Benestar Social amb servéis per a tota la població 
jueva fos quina fos la seva afiliació política, religiosa o sindical. En 
1 esfera deis servéis socials, aquest Departament omplia el buit no cobert 
per les autoritats del Mandat Británic que no van iniciar programes de 
servéis socials fins ais anys de la segona guerra mundial. 

L'orientado del Departament de Benestar Social es deu, en gran part 
a Henrietta Szold, que en va ser la primera directora. Un deis principis 
sobre els quals va fonamentar el Departament fou establir servéis per a 
tots els que els necessitessin; com que eren els anys de depressió econó
mica mundial; moltes famílies van necessitar ajuda económica. Altres 
principis van ser: canalitzar els servéis a través d bficines establertes a les 
diferents localitats; introduir el professionalisme en els servéis, deixant 
de banda 1 enfocament basat en personal voluntan; considerar la familia 
com la unitat a qui van destinats els servéis. 

El 1948 amb l'establiment de lEstat d Israel va ser creat el Ministeri 
de Benestar Social que continua i amplia la tasca del Departament de 
Benestar Social de Vaad Leumi. Pero aquest Ministeri, ¿n la seva esfera, 
com els altres Ministeris en les seves, va haver d enfrontar-se amb la tas
ca d'atendré un nombre aclaparador d ímrnigrants que arribaven a Israel 
La població jueva d'Israel, que el 1948 era formada per 658.000 perso
nes, en tres anys va doblar-se, ja que del 1948 al 1951 va rebre 684.000 
immigrants. Si consideren! des del 1948 al 1974, la quantitat total dlm-
migrats a Israel és 1.550.000 jueus procedents de 72 paísos diferents. 
En els primers anys arribaren molts immigrants amb greus discapacitats 
físiques, psíquiques i socials, així com un nombre considerable d brfes 
i de famílies desfetes com a conseqüéncia del nazisme i de la segona 
guerra mundial. En aquells anys, els programes d'ajuda económica i els 
de rehabilitado física i social que el Ministeri de Benestar Social impro
visa, van ser importants i aconseguiren la recuperado de moltes perso
nes i famílies. 

Tanmateix, aleshores, pero encara mes accentuadament a partir deis 
anys 50, el principal problema interior d'Israel ha estat les dificultáis 
per a consolidar una nació formada per grups heterogenis. La diversitat 
cultural de les comunitats de la Diáspora está encara al fons d 'alguns 
problemes no resolts. L absorció de centenars de milers d Immigrants de 
tots els continents que van haver-se d'adaptar a unes noves formes de 
vida (tant els occidentals com els orientáis) va representar un gran es-
forc per a tots pero encara mes per ais jueus orientáis que en la seva 
majoria arribaven amb un déficit cultural i professional respecte ais al
tres. 

En els primers anys7lbbjectiu deis servéis de benestar social, d'educa-
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ció, culturáis, etc. era "la integrado deis immigrants". Al llarg deis anys 
no ha resultat ciar si aquest objectiu implicaría l'assimilació deis nou 
vinguts a la cultura prevalent al país, o bé promouria una nova cultura, 
barreja de les altres, o si en resultaría un pluralisme cultural. L afirmado 
de la identitat cultural deis jueus sefardites i entre ells deis anomenats 
orientáis, a partir deis anys 70, és un element important a teñir en 
compte en aquesta qüestió. El que és evident és que lliebreu és ja 11-
dioma habitual de la majoria i 1 Idioma comú de tots els jueus d Israel. 

Conseqüent amb la seva determinado de constituir-se en un "Estat 
de benestar", inspirada en el socialisme i en el model británic, l'Estat 
d Israel durant els primers anys d existencia va absorbir moltes funcions 
fins aleshores exercides per les organitzacions voluntáries, de forma que 
es va produir una disminució de les entitats i de les activitats voluntáries 
(5). Malgrat que les organitzacions de dones, establertes els anys 20, van 
continuar les seves activitats, especialment en servéis per a la infancia, i 
van augmentar els servéis d organitzacions voluntáries per a vells i per a 
discapacitats, el moviment voluntan va perdre importancia en reíació 
al volum total de servéis. 

Nogensmenys, els problemes económics creats per l'absorció deis 
immigrants i per les despeses dedicades a defensa, van originar una 
revistó del projecte original que volia que tots els servéis fossin governa-
mentals. Així i cap al final de la década deis anys 50, el govern subven-
cionava algunes organitzacions voluntáries i en sorgien de noves, malgrat 
la gran expansió deis servéis socials públics. En comparado amb les or
ganitzacions anteriors a 1948, les actuáis son mes especialitzades i utilit-
zen personal professional. La majoria s ocupen d'una determinada dis
minució, per exemple associacions de pares d'infants amb alguna dis-
capacitat. 

La fórmula económica adoptada és que el govern o el municipi pa
guen a l'entitat voluntaria el cost del servei per cada persona atesa. Les 
agencies voluntáries diuen que no és ciar "qui subvenciona a qui", 
dones el govern no paga el cost real del servei, segons llurs cálculs (6). A 
mes d'aqüestes organitzacions que es mantenen amb fons recoLlectats 
al país, hi ha els servéis financats básicament per comunitats jueves de 
1 exterior, com son els programes de MALBEN, de WIZO i els de l'Agén-
cia Jueva. 

(5) Ralph M. Kramer, The Voluntary Service Agency in Israel Berkeley, Institute 
of International Studies, 1976, pág. 83. 

(6) R. Kramer. op. cit., pág. 23. 
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Un cálcul aproximat sitúa en un 35 per 100 del total de despeses del 
país en educado, sanitat i servéis socials, les que van a carree d brganit-
zacions voluntáries (7). Amb tot, a Israel el voluntarisme "per se" no és 
considerat com la forma mes idónia d'enfrontar-se amb els problemes 
socials. Tampoc no existeix una actitud de mirar amb recel el paper pre-
dominant de l'Estat en relació amb la iniciativa privada. Al contrari,la 
intervenció de l'Estat en els servéis es considerava normal i es pensa, en 
general, que radministració pública ha de ser qui proveeixi els servéis i 
quan aquests son portats a terme per entitats privades, el Govern central 
o els ajuntaments assumeixen la responsabilitat de garantir que els ser-
veis siguin adequats, objectiu que no sempre han pogut aconseguir. 

A mig camí entre les organitzacions voluntáries i 1'Administrado 
Pública, cal esmentar la Histadruth, Federació General de Treballadors 
d'Israel, amb quasi dos milions d'afiliáis. Des de la seva fundació el 
1920 va mantenir servéis sanitaris, de seguretat social, d'educació i 
socials. Alguns van ser traspassats totalment o parcialment a l'Estat 
d'Israel el 1948. Altres programes van ser retinguts per 1 Histadruth, 
que a quasi totes les localitats té un "Consell de Treballadors" encar-
regat de servéis educatius, centres de comunitat i centres de joventut. 
A moltes ciutats i pobles hi ha els "Consells de Dones Treballadores", 
afiliades a aquest sindicat, que mantenen guarderies i patrocinen mol-
tes activitats comunitáries per a dones. 

2. ELS SERVÉIS SOCIALS DE L'ADMINISTRACIO PUBLICA 

A nivell de Ministeris a Israel hi ha hagut sempre problemes de duplica
do en els servéis socials. En part, l'origen d aquests problemes va serla 
fragmentació del poder polític entre els partits que formaren els governs 
de codició. El Ministeri de Benestar Social sempre va ser dirigit peí 
Partit Nacional Religiós (MIZRAHI), mentre que el Ministeri de Treball 
va ser-ho peí Partit Laboralista (MAPAI). Des del 1977 amb la fusió 
deis dos ministeris esmentats, els problemes de duplicado han disminuit 
pero encara continúen existint, per exemple, en relació a servéis per a la 
joventut entre el Ministeri de Treball i Afers Socials i el d'Educació (8). 

(7) J. Neipris, op. cit., pág. 138. 

(8) Des de la reorganització ministerial de maig de 1977, els Ministeris que com
ponen el gabinet israeliá son: Interior; Assumptes Exteriors; Assumptes religiosos; 
Transport i Comunicacions; Finances; Educació i Cultura; Industria, Comerc i 
Turisme; Treball i Afers Socials; Absorció d'Immigrants; Sanitat; Energia i Infraes
tructura; Construcció i Habitatge; Agricultura; Justicia; i Defensa. 
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Abans del 1974 hi havia una Comissió interministerial de coordina
do formada pels Directors Generáis deis Ministeris amb servéis de sani
tat, educació i socials. Aquesta Comissió no va aconseguir resultáis im-
portants. El 1974 va ser creada una Comissió Interministerial de Servéis 
Socials que entre altres coses va recomanar una reorganització deis 
servéis socials deis ministeris i d entitats publiques, portada a la práctica 
en parí, a partir del 1977. Des de l'octubre de 1977 s'ha iniciat una 
altra forma pels vuit ministres que teñen responsabilitat en els servéis 
sodals, en els d'educació i en els de sanitat. El vice-primer Ministre és 
el responsable de la planificado i la coordinado en aqüestes matéries. 

En l'ámbit deis servéis socials, a mes del Ministeri de Treball i Afers 
Socials, teñen programes els següents Ministeris: 

Ministeri dAbsorció dImmigrants. Creat el 1969, no representa una 
duplicado de servéis ja que té unes responsabilítats clarament delimita-
des: s'ocupa deis immigrants durant els dos primers anys a partir de la 
seva arribada a Israel. 

Aquest Ministeri va absorbir algunes de les funcions que abans del 
1969 portava a terme 1'Agencia Jueva de forma que a l'actualitat les 
activitats d'aquesta entitat están básicament dedicades a l'atenció ais 
immigrants en els pai'sos d'origen, ajuda a la preparado del trasllat i 
viatge, recepció i acollida a Israel. 

El Ministeri d'Educació i Cultura manté centres de comunitat i cen
tres socials per a joves. Té treballadors de comunitat en aquests centres 
i treballadors de grup per a activitats amb els escolars. 

El Ministeri de Vlnterior, del qual depenen les presons, té una Divisió 
de Rehabilitado amb activitats educatives, sanitáries i socials. Les acti
vitats socials, principalment reinserció social i atenció a les famílies, les 
porten a terme assistents socials amb coLlaboracio amb dues entitats 
voluntades: l'Associació per a la Rehabilitado deis Presos i la Lliga de 
Societats per a la Rehabilitado de Delinqüents. 

El Ministeri de Treball i Afers Socials va ser creat el maig de 1977, 
com a resultat de la integrado de les següents entitats: 

— Ministeri de Treball 
— Ministeri de Benestar Social 
— Institut Nacional d'Assegurances 
— Centre d'Estudis Demográfics (que depenia abans de 1'Oficina del 

primer ministre) 
Entre les causes que han contribuít a aquesta reorganització destaca 

la necessitat de reunir servéis duplicáis; aquest era el problema per 
exemple, amb els servéis de rehabilitado. En tenien els Ministeris de 
Treball, de Benestar Social, l'Institut Nacional d'Assegurances, a mes 

deis Ministeris de Defensa, d'Absorció d'Immigrants, de Sanitat, etc. 
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L'Institut Nacional d'Assegurances patrocinava servéis que competien 
amb servéis del Ministeri de Benestar Social; havia organitzat vacances 
per a mares de famílies nombrases, servéis d'ajuda a la llar per a vells, 
etc. 

D'altra banda, el Ministeri de Benestar Social, que era l'administra-
dor deis programes d'assisténcia económica, desitjava canviar la seva 
imatge pública: malgrat el nombre i importancia deis altres programes, 
la gent associava el Ministeri de Benestar Social a 1 ajuda económica. El 
desplacament cap a 1'Instituí Nacional d'Assegurances deis programes 
d'assisténcia pública i la integrado en un mateix ministeri deis servéis 
de benestar social amb els de treball son passos cap albbjectiu esmen-
tat. 

Actualment el Ministeri de Treball i Afers Socials consta de les se-
güents divisions (9): 

1. Instituí Nacional d'Assegurances 
2. Centre d'EsíudisDemográfics 
3. Oficina de Formació i Desenvolupament Professional 
4. Servei d 'Ocupado 
5. Planificado de l'Ocupació 
6. Divisió de Relacions Laboráis 
7. Divisió d Inspecció del Treball 
8. Institut de Productivitaí 
9. Divisió per ais dreís de la dona 

10. Divisió de societats cooperaíives 
1L Centre per a dirigir el treball a les árees de desenvolupament 
12. Treball en les árees administrades 
13. Adminisíració deis Servéis de Rehabilitado 
14. Divisió deis Servéis Personáis i Socials 
15. Divisió de Desenvolupament de la Joventut i Servéis Correccio-

nals 
16. Servei per ais deficients meníals 
17. Unitat de Servéis Voluntaris 
18 Divisió de Servéis Especiáis 
19. Divisió d'Investigado, Planificado i Formació 

La divisió "Adminisíració deis Servéis de Rehabilitado" és el resultat 
de la fusió deis servéis corresponents deis dos ministeris. Les divisions 
des del nombre 14 al 19 son básicamení una reesírucíuració de les divi
sions i deparíamenís del Ministeri de Benestar Social. 

(9) Israel's Ministry of Labour and Social Affatrs, Jerusalem, Ministry of Labour 
and Social Affairs, 1979. 
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El pressupost del Ministeri de Treball i Afers Socials per 1 any fiscal 
1979-1980 va ser de 4.635 milions de lliures israelianes, distribuíts en la 
següent proporció: 

Servéis Socials i personáis 
Servéis per a la infancia i la joventut 
Formació professional 
Servéis per a deficients mentáis 
Servéis de rehabilitació 
Ocupació i orientació 
Tractament de joventut marginada 
Servéis per ais vells 
Servéis d ocupació 
Diverses activitats (inclou Investigado, Planifi-
cació i Formació) 

19,5 per 100 
18,4 per 100 
17,4 per 100 
11,8 per 100 
6,4 per 100 
5,0 per 100 
4,7 per 100 
4,0 per 100 
3,2 per 100 
9,6 per 100 

3. EL MINISTERI DE TREBALL I AFERS SOCIALS 

A Israel s'ha posat molta atenció en la localització deis servéis, és a dir; 

que estiguin repartits per tots els pobles i barris a fi que tothom hi tin-
gui un accés fácil. Pero el grau d autonomía deis servéis locáis és limitat; 
la dependencia deis servéis locáis respecte al govern central i a les tres 
ofícines caps de zones geográfiques és molt superior a la británica. El 
Ministeri de Treball i Afers Socials marca la política a seguir i supervisa 
tots els servéis socials tant en 1'aspecte administratiu com professional. 
Els servéis son gestionáis per les autoritats locáis excepte tres que depe-
nen directament del Ministeri: els servéis de ilibertat a prova; les institu-
cions per a delinqüents joves i les institucions per a deficients mentáis. 
De totes maneres s'ha de teñir en compte que la supervisió i el control 
del Ministeri son mes estrictes respecte ais petits municipis mentre les 
grans ciutats gaudeixen de mes Ilibertat d'acció. Aixó és atribuíble al 
fet que el Ministeri sembla no confiar gaire en la capacitat d brganitza-
ció i de justa distribució deis recursos d'algunes autoritats municipals. 
D'altra banda, moltes ciutats i pobles son "noves ciutats" en árees de 
desenvolupament i aixo fa que no tinguin una tradició de govern local. 

En les nostres entrevistes amb técnics del Ministeri vam captar dues 
actituds contraríes: una favorable a una major autonomía local; una 
altra que reflectia desconfianza envers les autoritats locáis de petits 
municipisy originada per situacions en les quals pressions de certs grups 
han passat per sobre de linteres general o bé hi ha hagut desinterés en la 
creació de servéis. Tanmateix, la política oficial del Ministeri vol fomen
tar la capacitat d brganització i 1 autonomía local. 
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Les divisions del Ministeri de Treball i Afers Socials que comprenen 
els servéis socials están subdividides en departaments o unitats com se-
gueix: 

1. Divisio dInvestigado, Planificado i Formado 
. Unitat d 'Análisi Social 
. Unitat dlnvestigació 
. Unitat de Planificado i Avaluado 
. Centre per a la Promoció deis Servéis 
. Instituí per a la Formado d'Assistents Socials 
. Instituí per a la Formado de Treballadors Sbcio-educadonals 

2. Divisio de Servéis Personáis i Socials 
. Departament d'Organització, Administrado i Personal de les 

Oficines Locáis de Servéis Socials 
. Departament per al canvi í desenvolupament deis Servéis Socials 

Locáis 
. Servei de Benestar Individual i Familiar 
. Servei per a la Infancia i la Joventut 
. Servei per ais vells 
. Servei del Treball de Comunitat 
. Servei per ais Drets deis Ciutadans 

r 

. Unitat de Supervisió Professional 

3. Divisio de Desenvolupament de la Joventut i de Servéis Correccio-
nals 
. Servei per a la Joventut desviada 
. Servei per a noies en situació de risc 
. Servei de Rehabilitado Juvenil 
. Protecció de la Joventut 
. Servei de Llibertat a Prova per a Joves 
. Servei de Llibertat a Prova per a Adults 

4. Unitat de Servéis Voluntaos 

5. Administrado deis Servéis de Rehabilitado 
. Servei de Rehabilitado 
. Servei per ais Cees 
. Corporació de Centres de Rehabilitado 
. Tailers Protegits 

6. Servei per ais Defícients Mentáis 

123 



7. Divisió de Servéis Especiáis 
. Departament d lnstitucions Publiques 
. Departament peí Desenvolupament 
. Comités Públics 
. Servéis Socials a les Arees Administrades 
. Departament d'Orientado per ais Servéis del Sector Árab-Is-

raeliá 
. Departament de Relacions ínternacionals. 

1. DIVISIÓ D'INVESTIGACIÓ, PLANIFICACIÓIFORMACIÓ 
Está formada per quatre unitats dedicades a recerca i per dos instituís 
de formació: 

1.1. La Unitat d'Análisi Social 

Reuneix i estudia les dades disponibles sobre: grups de població que 
necessiten servéis socials; sistemes de servéis socials existents; necessitats 
no cobertes per aquests; ambients socials on actúen els servéis socials. 

Entre altres projectes, el 1978 hom n'estava portant a terme un dedi-
cat a la preparado de persones empleades en municipis per a capacitar
les per a recollir dades relacionades amb els servéis socials. Es tracta de 
municipis amb poblacions entre 30.000 i 60.000 habitants, ja que les 
grans ciutats ja teñen els seus departaments d'estadística. 

Aquest projecte forma part d un pía general per a millorar la capaci-
tat d análisi i de decisió de les Autoritats Locáis. 

1.2. La Unitat d'Investigado 

S encarrega de reunir sistemáticament els nous coneixements relacionats 
amb els servéis socials, tant d Israel com d altres pai'sos; de la identifica
do d'árees on hi ha manca de coneixements així com de 1 ampliado de 
coneixements mitjancant projectes d Investigado. La Unitat porta a ter
me projectes o bé els encarrega a diverses entitats, entre elles a departa
ments de les universitats. 

13. La Unitat de Planificado i Avaluado 

Aconsella els executius del Ministeri en diferents aspectes, per exemple 
en la determinado de prioritats. Ajuda totes les divisions del Ministeri 
a fer els seus programes. També ajuda les Autoritats Locáis a planificar 
nous servéis que sorgeixen de la iniciativa local. Respecte ais servéis 
obligatoris, ajuda a determinar prioritats. 
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La Unitat treballa actualment en diversos projectes específics: 
— Projecte d' avaluado del treball sodal familiar portat a terme en 

les oficines locáis; es tracta de mesurar els avancos aconseguits 
mitjan9ant el tractament. 
Participació en el projecte de renovado física i social de 160 bar-
rris molt deteriorats de diferents ciutats. Aquest projecte és por
tat a terme conjuntament pels Ministeris d'Habitatge, Sanitat, 
Treball i Afers Socials. Ha estat iniciat peí govern Begin. El perso
nal de la Unitat creu que emprendre la renovació de tants barris 
alhora, és difícilment realitzable per l'escassetat de personal pre-
parat disponible. 

Alguns autórs opinen que Israel, tot i tenint un nivell de servéis de 
sanitat, d'educado i socials comparable ais deis paisos mes desenvohi-
pats, ha anat molt darrera d aquests en 1 aspecte de planificació. Alguns 
programes s'han iniciat perqué semblava que anirien bé; si no han donat 
el resultat esperat, s'han rectificat o se nlian iniciat d'altres amb dife-
rent enfocament. Personalment hem pogut constatar aquests elements 
de pragmatisme i alhora de flexibílitat i d'imaginado en iniciar progra
mes que, en part compensaven la insuficiencia de planificació. 

Per a una planificació a llarg termini, Israel ha tingut el problema de 
les onades d'immigració que no han arribat duna forma programada. 
Per ais immigrants d'alguns paisos s'ha hagut d'improvisar els servéis. 
Per a d'altres, s'han pogut programar. Tanmateix, en l'actualitat hi ha 
mes material d'investigació acumulat sobre la societat israeliana actual, 
sobre les comunitats que la componen, sobre els processos d absorció i 
sobre grups i problemes específics (10). Amb aquestabase d'investigació, 
amb el grau de sedimentado a qué ja ha arribat la poblado d'Israel i 
amb la designació d'una Comissio interministerial per a la planificació i 
la coordinado, sembla que hi ha ara els elements per a una planificació 
global. 

1.4. Centre per a la Prómoció deis Servéis 
f 

Es una unitat experimental per a 1 estudi d activitats noves en els servéis 
socials i per a iniciar programes pilot dirigits a sectors específics de la 
població. En l'actualitat patrocina projectes per a incorporar jubiláis a 
les tasques deis servéis socials i una serie de programes per a la prómoció 
de dones adultes (un projecte está dedicat a mares de famílies nombró
se s). 

(10) J. Neipris, op. cit., pág. 140. 
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1.5. Instituí per a la Formado d'Assistents Socials 

Aquest Instituí, creat 1 any 1940, té una doble funció: 
a) Formado accelerada d'assistents socials, ja que de les universitats 

no surten tants graduats com exigeix la demanda del país. L Insti
tuí prepara assistents socials que surten amb un diploma d'un 
grau inferior ais preparáis a les universitats. 

b) Formado permanent del personal deis servéis soGials; cursos per a 
formar supervisors i administrador deis servéis; cursos de forma-
ció especial per a treballadors en servéis d arees rurals. 

L Instituí té cinc filiáis al país: a Jerusalem, Haifa, Tel Aviv, Beershe-
va i Ahvah. En aquesta última ciutaí és on es realiíza el programa de 
preparado per a zones rurals. 

• 

1.6. Instituí per a la Formado de Treballadors Socials Educadonah 
(Midrasha). 

Va ser fundaí el 1963 a Jerusalem amb el propósií de formar el personal 
d insíiíucions per a menors. 

En Pacíualiíaí té filiáis a Beersheva, Natanya i Ramaí-Gan; continua 
preparant personal per a insíiíucions de menors i a mes per a íreballar 
amb defícients mentáis, en rehabilitació de delinqüents juvenils i en 
clubs i activitaís per a joves. Fan cursos per a nou personal i de forma-
ció permanení. 

2. DIVISIÓ DE SER VEIS PERSONÁIS I SOCIALS 
Respecíe ais servéis que agrupa aquesía divisió, les responsabiliíaís del 
govern central i de les autoriíaís locáis están oficialment deñnides en els 
següents íermes: 

Correspon al govern central: 
1. Definido de política a seguir. Preparació de legislado i planifica

do. 
2. Supervisió i conírol 
3. Participado en la financiado deis servéis (des d'un 75 per 100 a 

un 100 per 100 del pressuposí) 
4. Orientado i supervisió professional 
Les Autoriíaís Locáis son responsables de: 
1. Planificado operaíiva deis servéis 
2. Financiació deis servéis (parcial) 
3. Prestació deis servéis 
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2.1. Departament d'Organització, Administrado i Personal de les Ofici-
nes Locáis de Servéis Socials 

Encara que alguns Ministeris divideixen el país en tres regions per la se-
va conveniencia administrativa, a Israel no hi ha cap unitat administrati
va entre el govern central i els municipis. Hi ha tres tipus de municipis 
segons el nombre d'habitants: 31 corporacions municipals corresponen 
a les ciutats grans i mitjanes; 115 consells locáis que representen a po-
bles; 49 consells regionals están formats per agrupacions de petits po-
bles a árees agr icoles. 

Segons la llei de Benestar Social de 1958 totes les Autoritats Locáis 
han de mantenir una Oficina de Servéis Socials oberta al públic. En i'ac-
tualitat (1979) nhi ha 190, nombre que només indica lbficina principal 
de cada municipi, ja que a les ciutats grans nlii ha mes d una, repartides 
pelsbarris(ll). 

No tdts els municipis ofereixen els mateixos servéis pero, en general, 
a les ciutats i pobles grans les Oficines de Servéis Socials ofereixen els 
següents servéis: 

— Treball de Comunitat 
— Orientado i tractament de problemátiques familiars i individuáis 
— Servéis dajuda a la llar 
— Ajudes económiques diverses 
— Vacances per a mares de famílies nombroses 
— Programes d ajuda i educació familiar (somehot) 
— Clubs d esplai per a escolars, vacances d 'estiu 
— Clubs per a veÜs 
— Tallers protegits per a discapacitats i per a vells 
- Clubs per a discapacitats 
— Transport per a arribar a servéis d altres ciutats 
- Servéis per a alcoholics 
- Centres de dia i guarderies per a infants 
— Centres de dia per a deficients mentáis 
El Departament d'Organització, Administrado i Personal de les Ofi

cines Locáis de Servéis Socials és responsable de les següents funcions: 
— Determinar el nombre i composició del personal de les oficines 
— Oferir subvencions i incentius per ajudar a reclutar personal 
- Preparar, publicar i distribuir normes que reflecteixin la política 

(11) David Macarov, "Service Delivery at the Neighborhood Level in Israel'*, 
Meeting Human Needs (eds. D. Thursz i J.L. Vigilante, Beverly Hills, Sage Pub. 
1978) Vol. 3,págs. 116-117. 
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social del Ministerí en relació a formes de treball, criteris d'elegi-
bilitat, etc. 

- Orientar el personal de les ofícines en la aplicació d aqüestes nor
mes i regulacions 

— Supervisar les activitats de les oficines locáis així com els procedi-
ments d estadístiques, informes i avaluacions. 

Les directrius generáis son elaborades per un Comité Conjunt format 
per personal del Ministeri i per representants d'una organització que 
agrupa íes Autorítats Locáis. 

2.2. Departament per al canvi i desenvolupament deis Servéis Socials 
Locáis 

El 1975 van ser creades dues comissions per a investigar sobre la situa
do de les oficines locáis de servéis socials i per a proposar un nou model 
d'organització i operado de servéis. Les propostes presentades per les 
dues comissions han estat portades a terme en 15 comunitats (fins el 
1979) i son supervisades per aquest departament. 

Un deis principáis punts del nou model és la separació de les fun-
cions d'assisténcia pública (en la terminología actual: programes per a 
garantir un mínim d'ingressos) deis altres servéis socials. Els programes 
d ajuda económica son transferits a 1 Instituí Nacional d 'Assegurances. 

Aquest canvi, que atansa encara mes lbrganització israeliana a la bri
tánica, intenta que les oficines locáis de servéis socials es puguin concen
trar en les funcions d orientado i tractament en relació a les problemáti-
ques individuáis i familiars, alliberant els assistents socials de les tasques 
de "determinado d elegibilitat" (o qualificació económica). 

Un altre motiu del canvi rau en el major control que el g^/ern podrá 
exercir sobre aqüestes despeses económiques, traient-les de les mans 
deis municipis. 

Cal aclarir que els programes d'assisténcia pública han estat impor-
tants a Israel per les especiáis circumstáncies de moltes famflies immi-
grades, que arribaven al país sense recursos. 

El percentatge de famílies israelianes que han rebut o reben ajuda 
económica en els últims 20 anys, és el següent: 

1957 5,3 per 100 
1968 2,9 per 100 
1970 2,6 per 100 
1972 2,7 per 100 
1973 2,9 per 100 
1975 2,5 per 100 
1978 1,6 per 100 (unes 15.280 famílies) 
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Tot i que el percentatge ha disminuít considerablement, hi ha un 
nucli de famílies —en general vingudes deis paisos del nord d'África— 
que no slian adaptat a la societat israeliana i ádhuc han anat transme-
tent de pares a filis la situació de dependencia deis programes d'ajuda 
económica (12). 

Tornant a la qüestió de la separado deis programes d'ajuda económi
ca deis altres servéis socials, el Departament de Servéis Socials de la 
ciutat de Jerusalem va establir Fany 1971 un precedent en crear unes 
"unitats d'elegibilitat", separades deis altres servéis socials, amb perso
nal administratiu (13). U origen d'aquest canvi va ser la insatisfacció 
del personal professional que havia de dedicar gran part del seu temps 
al procés de decisió de quines famílies eren elegibles per a ajuda econó
mica, funció considerada quasi incompatible amb les d'orientado i 
tractament. En un estudi realitzat s'havia comprovat que el temps deis 
assistents socials en contacte amb el públic es distribuía de la següent 
manera: 

- 24 per 100 del temps total dedicat a programes d'assisténcia públi
ca (elegibilitat i gestió) 

- 63 per 100 dedicat a orientació sobre i cap a altres servéis i coor
dinado amb ells 

- 13 per 100 dedicat a tractament de problemes individuáis o fami-
liars(14). 

2.3. Servéis de Benestar Social Individual i Familiar 

Aquest servei coordina i supervisa les activitats de les Oficines locáis en 
relació al benestar familiar i individual. A mes inicia nous programes 
que va traspassant després a les Oficines Locáis. 

Els grups de població mes ajudats per aquests servéis son: les famílies 
nombrases (4 filis o mes), les famílies multi-problema, les famílies amb 
un sol progenitor, les famílies amb un progenitor alcohólic, les famílies 
amb problemes de violencia. Els programes d'ajuda a les famílies nom
brases inclouen: 

(12) Sobre els problemes de la pobresa i els programes d'ajudes economiques a 
Israel, vegeu: Harold I. Greenberg i S. Nadler, Poverty in Israel, Nova York-Lon
dres, Praeger Pubüsher, 1977. 

(13) Eliezer Jaffe, "Separation in Jerusalem", Public Welfare, Vol. 31,1 (1973), 
págs. 33-38. 

(14) Eliezer Jaffe, "Manpower Utilization before and after Differential Deploy-
ment of Manpower in Jerusalem Welfare Offices", The British Journal of Social 
Work, Vol. 4,2 (1974), pág. 167. 
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— Ajudes económiques per a mobles, aparells doméstics 
- Afegir habitacions a la casa 
- Vacances per mares de familia nombrosa 
- Prioritat en els servéis de guarderies 
- Orientació i tractament sobre problemes de relacions familiars 
Com a programes especiáis dins d aquest servei hi ha: 
- el Programa d 'Ajuda i Educació Familiar 
- el Programa d 'Ajuda a la Llar 
- la Unitat peí Tractament de 1 'Alcoholisme 

El Programa d'Ajuda i Educació Familiar (Somehot) 

Ve a ser un programa d'ajuda a la llar amb objectius educatius. Lbrigi-
nalitat del programa rau en el fet d'emprar persones que pertanyen al 
mateix grup cultural que les famílies a les quals es vol ajudar. Va sorgir 
com a consequéncia del fracás del l'ensenyament d'economia doméstica 
a mares de molt baix nivell cultural, mitjancant persones alienes a la se-
va comunitat. Les professores d economía doméstica difícilment podien 
constituir-se en una figura d'identificació per a les famílies car aqüestes 
les consideraven persones amb unes normes quasi incomprensibles per a 
elles. 

D'altra banda, existeix el problema ja esmentat de la persistencia de 
famílies multi-problema, generalment famílies nombrases i algunes de-
pendents de Passisténcia pública, ádhuc en la tercera generació (nascu-
da a Israel). Les ajudes en mobles, en electrodoméstics per a simplificar 
el treball a la casa, etc., no han estat ben utilitzades i els problemes de 
desatenció ais filis en l'aspecte sanitari, d' alimentado i d'educació 
continúen. 

Aquests fets conduíren a iniciar un programa d'educació familiar 
i doméstica a base de persones de la mateixa comunitat pero amb un 
nivell cultural lleugerament superior, les quals coneixen els valors i els 
costums de les famílies ateses així com les dificultats d'adaptació a 
una societat diferent. 

Les "somehot" —en hebreu vol dir "persona en qui es pot confiar"— 
van a les cases nou hores a la setmana (repaftides en tres dies) i ensen-
nyen com atendré els infants, dietética, organització de la casa, utilitza-
ció deis servéis sanitaris, socials, etc. Comencen ajudant la mare, pero 
intenten després involucrar tota la familia. 

L'ajuda dura un any i va disminuint gradualment L'assistent social 
de l'Oficina Local és qui demana aquest servei per a determinades famí
lies, ho parla amb aqüestes i supervisa tot el procés. El problema princi
pal és que la familia accepti 1 ajuda; a les grans ciutats hi ha menys pro-
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blemes d'acceptació. En canvi, n'hi ha mes ais pobles, per por al xafar-
deig, tot i que les "somehot" están obligades a secret professional. Una 
vegada acceptat el servei, en la majo ría de casos sembla funcionar bas-
tant bé. 

Els programes de "somehot" son financats en un 75 per 100 peí go-
vern central i en un 25 per 100 per les Autoritats Locáis. La preparado 
de les "somehot" va totalment a carree del Ministeri de Treball i Afers 
Socials. Fan cursets de quatre o cinc setmanes; quan ja treballen teñen 
sessions de supervisió individual i reunions de supervisió en grup. Aques
ta forma de preparado és molt emprada a Israel. Després d un curs curt, 
la formado es continua amb una supervisió práctica i amb discussions 
de grup. 

Els programes de "somehot" son recents. El primer curs de prepara
do es va portar a terme el 1974. El 1978 hi havia 600 "somehot", que 
és un nombre considerable tenint en compte la poblado d Israel. 

Un efecte addicional del programa és el sentiment de promoció i de 
realització de les "somehot" que, en general, son mares de familia sense 
qualificació professional. 

Una altra forma d'ajuda individual i familiar son els servéis d'ajuda a 
la llar que TOficina Local de Servéis Socials financia totalment o par-
cialment segons la situado económica de la familia. 

Els servéis d'ajuda a la llar depenen d'una sola entitat voluntaria, 
MATAV, que rep subvencions deis Ministeris de Sanitat, de Treball i 
Afers Socials, de la Caixa d'Assegurances Sanitáries i d'altres entitats (15). 
Fundada el 1958 amb la intervenció del Departament de Treball de 
Comunitat de Taleshores existent Ministeri de Benestar Social, té arauns 
500 treballadors - to t dones, excepte dos— arnés del personal adminis-
tratiu i de direcció. Aquest nombre no és suficient per a atendré totes 
les peticions. 

Atenen: 
— famílies en emergéncies en époques de ¿risi, famílies amb infants 

defícients mentáis, discapacitats, malalts crónics i vells (16) 
A Israel,una mitjana de 5.000 famílies al mes rep servéis d'ajuda a la 

llar pagats total o parcialment per les Oficines Locáis de Servéis Socials. 

(15) "National Repports. Israel", documents del Cinqué Congrés del Consell 
Internacional de Servéis d'Ajuda a la LLar. Montreux, 1977. 

(16) Existeix a mes un servei d'hospitalització a domicili. 
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La Unitat per al Tractament de VAlcoholisme 

Está orientada al tractament deis alcohólics mitjancant servéis en la co-
munitat, sense ingressar els malalts en institucions psiquiátriques. 

Fins fa pocs anys es considerava que prácticament no hi havia pro
blema d'alcoholisme a Israel. De fet és encara un problema de dimen-
sions molt reduides pero que va en augment. Generalment, els casos sur
ten poc a la llum pública per la gran desaprovació social respecte a 1 al-
coholisme pero aquest fet accentua els efectes nocius sobre l'ambient 
familiar. 

Un estudi portat a terme peí Ministeri indicava que 1.500 caps de fa
milia nombrosa eren alcohólics i rebien alguna ajuda deis servéis socials 
locáis. Els resultáis de 1'estudi van ser un factor decisiu en la creació 
duna unitat especial dedicada a la prevenció i al tractament de i alcoho-
lisme, a part deis tractaments en institucions psiquiátriques. 

Aquesta Unitat en coordinado amb servéis de sanitat, intenta activar 
tres elements per a la rehabilitado deis pacients: la comunitat, la fami
lia i el pacient. A mes del tractament individual i familiar, la Unitat or-
ganitza petits grups d'alcohólics per a ajuda mutua (17). 

La motivació deis malalts a participar en el programa de tractament 
rau, en part, en el fet que depenen económicament de programes 
d'assisténcia pública que els poden ser suprimits si no participen en el 
tractament. 

2.4. Departament de Servéis per a la Infancia i la Joventut 

Aquest Departament té diverses funcions en relació al benestar deis 
menors, tant per ais que están a casa seva com per ais que no poden 
estar-hi. 

Els servéis de qué consta son els següents: 
— Servéis de protecció de menors 
— Guarderies i centres de dia 
— Famílies substitutes durant el dia 
— Centres de j oes 
— Servéis de diagnóstic i tractament 
— Assistents socials a escoles 
— Servéis de famílies substitutes 
— Servéis d adopció 
— Residencies per a menors 

(17) Pina Eldar, Un experimento israelí en el tratamiento de alcohólicos. Jeru-
salem, Ministerio de Asistencia Social, 1976. 
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2.4.1. Servéis de protecció de menors 

Segons la llei de Benestar de la Infancia de 1960;les Oficines Locáis de 
Servéis Socials teñen funcions de protecció de menors (menys de 19 
anys) en els casos de: 

— pares que no atenen els filis o que els maltracten 
— orfes 
— ambient desfavorable a 1 infant 
— casos de menors que vagabundegen 
— menors que han comes delicies lleus 
L'assistent social de Y Oficina Local investiga els fets i decideix 

(conjuntament amb el cap de l'oficina) si denuncia el cas o no, segons 
sembli millor per al menor. 

En casos en qué sembla que hi ha mals tractes al menor, l'assistent 
social pot cercar testimonis i proves i presentar les acusacions contra 
la familia en el judici. 

2.4.2. Guarderies i centres de dio. 

En els primers anys de la década deis 70 el govern israelia va iniciar una 
política de decidica promoció de guarderies i jardins d'infancia. Entre 
altres objectius, aquesta política en tenia dos de molt definits: 

— Influir en les primeres etapes de la vida deis infants de famílies 
"orientáis" (18) a la vista de molts fracassos escolars que espro-
dueixen entre aquests nens. 

— Possibilitar mes dones per a treballar fora de casa. 
Per a dur a terme aquesta política, el Ministeri de Benestar Social va 

fer-se responsable de promocionar servéis per a infants fins ais 3 anys i 
el Ministeri d'Educado d'aquells per a infants des deis 3 anys fins ais 5 
(edat d'escolaritat obligatoria). El Ministeri de Treball patrocina alguns 
servéis des de 0 a 5 anys dedicats exclusivament a filis de mares treba-
Uadors. Es va crear a mes una Comissió interministerial per a coordina
do. 

Malgrat aixó, encara la major part de les guarderies pertanyen a orga-
nitzacions de dones. L'any 1975, el 90 per 100 de les guarderies eren 
d'aquestes organitzacions (19) i un 10 per 100 de les Autoritats Locáis. 

(18) En realitat son famílies procedents de pai'sos del Nord d'África i del Pró-
xim i Mig Orient. 

(19) Entre elles TOrganització de Dones Treballadores i la WíZO (Women Inter
national Zionist Organization). 
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L'any 1970 la part corresponent a les Autoritats Locáis només era un 
1 per 100. Aquest augment reflecteix la política abans esmentada de 
promoció de guarderies aplicada peí Ministeri de Treball i Afers Socials 
conjuntament amb les autoritats locáis. Existeix una comissió conjunta 
que el 1978 ha elaborat un pía de 10 anys per al'expansió deis servéis 
en els llocs on hi ha mes déficit. Actualment a Israel hi ha uns 150.000 
infants de 0 a 3 anys deis quals només un 26 per 100 té lloc a guarde
ries. Les previsions del Ministeri son que, per manca de suficient pres-
supost, será molt difícil augmentar els llocs disponibles en una propor-
ció satisfactoria. 

Tanmateix, hi ha hagut un augment constant deis llocs de guarderies: 
1970 6.400 llocs 
1975 23.600 llocs 
1978 35.000 llocs (20) 

Respecte a noves guarderies, el Ministeri contribueix a les despeses 
de construcció de guarderies en un 60 per 100 del total. Peí seu mante-
niment paga el 75 per 100 del pressupost i l'entitat corresponent (Auto
ritats Locáis o organitzacions de dones) el 25 per 100. 

Al Ministeri corresponen les següents funcions: 
— Planificado de servéis 
— Normes i regulacions que les guarderies han se seguir (les normes 

básiques son de 1 any 1968) 
— Inspecció deis servéis 
Des d un punt de vista legal, els centres están oberts a tots els infants 

pero a la práctica hi ha una política d admissions ja que es reserven uns 
llocs per ais infants enviats per les Ofícines Locáis de Servéis Socials. Els 
assistents socials d 'aqüestes ofícines donen prioritat ais infants de famí
lies nomb roses, ais de famílies amb un sol progenitor i aquells casos en 
els quals l'entrada a la guardería pot evitar Tingres en una institució. 

Hi ha moltes diferencies en la qualitat deis servéis. Des deis primers 
temps de l'Estat d'Israel s arrossega el problema de la no-professionalit-
zació del personal de les guarderies. Els especialistes slian queixat fre-
qüentment de la manca de preparado específica del personal contractat 
per les organitzacions volúntáries (21). Les dones "pioneres" tenienbási-
cament la preocupado de poder treballar i respecte ais infants donaven 
prioritat a ensenyar-los hábits d'ordre i neteja. Amb els anys,aquests 

(20) D'aquests 35.000 infants, 20.000 son de mares que treballen. El nombre to
tal de mares que treballen a Israel i que teñen infants menors de 4 anys és de 
90.000(1978). 

(21) Chañan Rapaport i Joseph Marcus, Early Chüd Care in Israel Londres, Gor-
don and Breach, 1976, págs. 83-89. 
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objectius han anat evolucionant; per exemple,l'Organització de Mares 
Treballadors en els últims anys s'ha fixat també com a objectiu pro
porcionar una atenció ais infants de famílies socialment marginades. 

2.4.3. Famílies substitutes durant el día 

i 

Es un programa experimental per a infants de 2 a 5 anys de famílies que 
teñen problemes greus que els impedeixen atendré bé els filis. La fami
lia substituía té el nen o nena de 8 del matí a 6 de la tarda. Hi ha 250 
infants en aquest programa. Els casos son supervisáis per les ofícines 
locáis de servéis socials. 

Hi ha un altre programa de famílies substitutes que teñen cura deis 
infants des de la sortida de 1 escola fins a la nit. 

2.4.4. Famílies substitutes 

Dades corresponents a 1979, que ens han estat facilitades peí Ministeri 
de Trebali i Afers Socials, indiquen que hi ha a Israel 1.445 famílies 
substitutes: 1.300 d'aqüestes famílies acullen infants normáis i 135 fa
mílies acullen infants deficients mentáis. 

Les normes per a triar famílies substitutes inclouen: 
— condicionsadientsdelhabitatge 
— que els pares parlin hebreu (excepte per a infants menors d un 

any) 
— ingresaos -suficients i fixos 
— bona salut de tots els membres de la familia 
— actituds positives i humanitáries 
A mes s'intenta que la familia substituía tingui la mateixa proceden

cia cultural que la familia natural de l'infant. Aixó és difícil d aconse-
guir ja que les famílies disposades a acollir nens no son, en general, d b-
rigen nord-africa com en canvi ho son la majoria de nens que necessiten 
aquest servei (22). 

L ajuda a les famílies substitutes consisteix en orientació i supervisió, 
mes freqüent els primers mesos i si és la primera vegada que acullen un 
infant; a mes teñen reunions mensuals amb altres pares substituís de la 
localitat. 

(22) C. Rapoport i J. Marcus, op. cit,t págs. 141-143. 
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2.4.5. Servéis d'Adopció 

Només hi ha tres Servéis d'Adopció, a les tres ofícines cap de districte 
geografía Depenen directament del Ministeri, no deis municipis. 

2.4.6. Institucions per a menors 

A diferencia de Gran Bretanya, a Israel hi ha una separació entre les ins
titucions per a menors amb propósit reformador (com veurem mes en-
davant en tractar de la Divisió de Desenvolupament de la Joventut) i les 
institucions amb una funció protectora. Aquesta separació produeix un 
estigma en els que han estat en una institució reformadora. 

D'altra bandajes institucions amb finalitat protectora es confonen 
amb els internáis i els internats o escoles-residencia teñen molta accep-
tació a Israel. Hi ha molts nois i noies que fan el segon ensenyament en 
internats. Es fa difícil saber els que hi son per motius familiars o només 
per motius educacionals. En efecte, causes históriques han fet proliferar 
els internats i colónies-residéncia infantils i juvenils a Israel. Ja entre els 
anys 1930 i 1940 van arribar molts infants i adolescents sense familia 
vinguts de paísos dominats pels nazis. Durant i després de la segona 
guerra mundial van arribar molts orfes (23). Anys després, els ingressats a 
institucions o a colónies juvenils van ser majoritáriament en lloc d brfes, 
els filis de les famílies economicament i culturalment mes desfavorides. 

El 1965 es va aprovar la llei de Supervisió d'Institucions segons la 
qual el Ministeri de Benestar Social havia de supervisar totes les institu
cions assistencials per a vells, per a discapacitats i per a menors de 14 
anys. El Ministeri va fíxar les normes básiques per a autoritzar 1 obertu
ra i el funcionament de les institucions. Aqüestes han de renovar el 
permís de funcionament cada dos anys. Inspectors regionals dependents 
del Ministeri de Treball i Afers Socials comproven la marxa de la institu
ció. 

Un altre aspecte és la revisió deis casos d infants en institucions. Els 
casos deis que hi han ingressat a través del Servei de Protecció de Me
nors han de ser revisáis cada any. 

El 1965, en aprovar-se la llei de Supervisió d'Institucions, hi havia 
200 institucions per a menors amb una mitjana de 80 a 100 ingressats 
per institució. 

Ja els anys 60 es va iniciar un procés d'anar subdividint les grans ins
titucions en petits grups i de cercar famílies substitutes per ais nens. En 

(23) C. Rapaport, op. cit, pág. 149. 
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aquest procés de canvi hi han influít els estudis d Investigáció portats a 
terme per equips de la Universitat Hebrea de Jerusalem sobre els efectes 
de les institucions en el desenvolupament deis infants. 

El 1973 el Ministeri de Benestar Social, laWIZO iprofessors univer-
sitaris en els camps de psicología, educació i treball social van establir 
una Comissió conjunta per a tractar els problemes d'infants en institu
cions. Un resultat del treball de la Comissió va ser que la institució mes 
gran de la WIZO, a Jerusalem, va deixar de .funcionar com a tal. Un altre 
resultat del treball de la Comissió va ser la creació d una entitat volunta
ria amb el nom de "Una llar per a cada infant" (Bayit Lekol Yelad), 
dedicada a patrocinar una xarxa de famílies substitutes per a casos de 
llarga estada; per a casos de curta durada, WIZO ajuda a financar petites 
residencies per a un máxim de 10 infants. 

Malgrat aquests desenvolupaments, el 1978 el nombre d'infants en 
institucions, segons dades del Departament d'Infancia i Joventut, era 
encara de 15.000. 

2 A.1. Assistents socials a escoles 

En els primers anys de la década deis 70 es va iniciar un programa de 
Treball Social a les escoles publiques dIsrael. En l'actualitat, del 10 al 
15 per 100 de les escoles secundarles i el 60 per 100 de les escoles 
primáríes d'Israel teñen un servei de Treball Social. Els assistents socials 
d'aquests servéis depenen de les Oficines Locáis de Servéis Socials pero 
es desplacen a les escoles dos o,tres dies per setmana. L'objectiu del 
programa és tractar els problemes familiars i socials deis alumnes de se
guida que son detectáis pels mestres. Sembla que peí fet d'estar els 
assistents socials a les escoles, poden fer una millor tasca preventiva, a 
Tínici del problema, que quan l'escola havia de remetre les famílies a 
l'Ofícina Local. 

Els problemes que mes freqüentment arriben ais assistents socials son 
els d'alumnes amb pares malalts físics o psíquics, infants mal atesos i 
famílies en situació de crisi. S'intenta fer un treball interdisciplinari 
amb equips formats per psicóleg, infermera, assistent social i 1 Inspector 
d'assísténcia a Pescóla (24). 

(24) Sami Kahn. Social Work within the Universal School System. Jerusalem, 
Ministry of Labour and Social Affairs, 1978. 
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2.5. Departament de Servéis per a Vells 

L'any de la creació de l'Estat d'Israel, el nombre de persones de mes 
de 65 anys representava el 3,9 per 100 de la població total. L'any 
1967 aquest percentatge havia pujat a 6,7 per 100. L'any 1975 era el 
8,7 per 100; el 1978 el 9 per 100. Es calcula que el 1980 será el 9,5 per 
100 (300.000 persones). 

Aquest rápid augment del percentatge de població de mes de 65 anys 
és degut en part a rallargament deis anys de vida per les millors condi-
cions sanitáries, i en part a Taita proporció de persones d edat entre els 
que han irnmigrat i continúen arribant a Israel. 

A mes deis problemes que els vells teñen arreu, a Israel un percentat
ge important de vells -els arribáis de paísos poc desenvolupats- está en 
inferioritat cultural respecte a la majoria de joves, que han pogut re-
bre una educació a Israel. A mes, ais vells seis fa mes difícil superar la 
barrera de 1 idioma i aixó accentua llur aillament. 

El 1969 es va crear l'Associació per a la planificació i desenvolupa-
ment de Servéis per ais vells, fundada per l'entitat voluntaria MALBEÑ 
amb la col.laboració del Servei per ais Vells del Ministeri de Benestar 
Social. La finalitat era contribuir al desenvolupament deis servéis socials 
per ais vells en totes les comunitats. Aquesta Associació ha promogut la 
formació de Comités Locáis dedicats a l'objectiu esmentat; están for-
mats per professionals, per funcionaris del municipi i per ancians. 

No existeix a Israel un Consell Nacional o organisme similar per 
coordinar totes les activitats o servéis per ais vells, repartits entre dife-
rents Ministeris i agencies voluntáries (25). 

A Israel, com a altres paisos, cronológicament, el primer tipus de 
servei per a vells van ser les institucions. Poc després del 1949 se n van 
crear 37, la majoria mantingudes per entitats privades de tipus filantro-
pic. 

Algunes d'aquestes institucions eren com petits poblets només per a 
vells, la qual cosa encara accentuava mes el seu aillament. Després del 
1958 ja no es van crear mes institucions per a vells, i en l'actualitat la 
política oficial respecte ais vells está clarament definida en el sentit que 
els vells "continuín vivint en el seu ambient natural tant de temps com 
sigui possible". Una comissió interministerial creada el 1967 així ho va 
recomanar al govern, el qual va adoptar aquesta política. 

Tanmateix hi ha 90 institucions i residencies per a vells en el país. 

(25) Yehiel Eran i Gerda Friedheim, Services for Older New Immigrants in Israel 
Jerusalem, Brookdale Instiíute of Gerontology, 1977, pág. 3. 
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Deis vells atesos en institucions i residencies, un 80 per 100 ho son en 
institucions d'organitzacions voluntáries; un 15 per 100 en residencies 
privades; i només un 4 per 100 en residencies de 1'Administrado Local. 

El Ministeri de Treball i Afers Socials és responsable de la supervisió 
i control de totes les institucions per a vells que es poden valer. El nom
bre de llocs disponibles era de 9.000 (any 1973). Aquesta xifra és sufi-
cient per a vells que es poden valer pero no hi ha prou llocs per a vells 
malalts o que necessiten atenció d'infermeria (26). 

Les institucions per a vells crónics i malalts mentáis depenen actual-
ment (des del 1972) del Ministeri de Sanitat. Si el vell no pot estar a 
casa seva per incapacitat física pero no necessita atenció d 'infermeria, 
va a una institució dependent del Ministeri de Treball i Afers Socials. La 
decisió sobre el tipus d 'institució mes convenient per a rancia, la pren 
un metge geriatre del Ministeri de Sanitat. 

Amb aquesta delimitado es va intentar resoldre el problema de les 
relacions i límits entre els servéis sanitaris i els servéis socials per ais 
vells. 

Servéis en la comunitat 

Abans de descriure Is cal aclarir que tots els vells a Israel teñen uns in-
gressos mínims assegurats. Els que van arribar a Israel amb 65 anys o 
mes, reben una pensió a través de llnstitut Nacional d Assegurances. Es 
un programa limitat ais que no teñen dret a pensions per jubilado o no 
teñen altres recursos. El 1974 van rebre aquesta ajuda 27.000 persones 
(27). 

El Departament de Servéis per a Vells del Ministeri de Treball i Afers 
Socials dedica la part mes gran del seu pressupost a mantenir servéis per 
ais vells en la comunitat. Els servéis arriben ais vells a través de les Ofi-
cines Locáis de Servéis Socials. El .Ministeri dicta les normes i regula-
cions respecte a la participado de les oficines locáis, com per exemple a 
quines institucions poden ingressar els vells, quines tarifes poden pagar 
per servéis d ajuda a la llar, etc. 

El Ministeri fixa també les normes per a decidir quina part han de pa
gar els interessats o si poden rebre-ho gratuítament. És evident la dife
rencia amb 1 autonomía local británica en aqüestes qüestions. 

(26) Guidelines for Services Needed for the Aged 1975-1980, Jerusalem, Asso 
ciation for the Planning and Development of Services for the Aged in Israel, 1974. 

(27) David Macarov, "IsraeFs Social Services: Historial Roots and Current Situa-
tion" a Meeting Human Needs (D. Thursz i J.C. Vigilante, eds.) Vol I, 1975, 
pág. 147. 
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Els servéis que les Oficines Locáis proporcionen ais vells no son els 
mateixos arreu, pero en general son: 

— Orientació i ajuda a problemes personáis i familiars. (Algunes ofi
cines teñen assistents socials especialitzats en treball amb vells. Al-
tres ho fan a través deis assistents socials de treball familiar.!/una 
solució o l'altra depén de les dimensions de FOficina). 

— Ajuda a la llar. 
— Servéis d'ápats a domicili. (El nombre d'ápats a domicili servits 

per dia el 1978 va ser de 2.000, xifra que es considera insuficient) 
— Provisió d aparells per a millorar la casa (estufa, escalfador d aigua 

etc.). 
— Millora deis accessos a la casa. 
— Ajudes económiques per a diverses finalitats. 
— Servéis de llibres, diaris i radio. 
— Clubs i centres de dia. 
— Servéis per a la tercera edat en centres de comunitat (servéis d b-

rientació sanitaria, perruqueria, pedicur, etc.). 
Els servéis d'orientació i ajuda personal son molt importants a causa 

deis problemes d'adaptació que teñen els que han arribat ja adults o 
vells a Israel en trobar-se amb un món molt diferent: des de 1 alimenta
do, els costums, l'idioma, l'habitatge, etc., així com amb una xarxa de 
servéis que els son desconeguts. 

L'avaluació de la situació de 1 anciá la fan 1 assistent social de l'Ofici-
na Local en l'aspecte social,i el metge i la infermera de salut pública del 
servei sanitari local, en l'aspecte medie. Quanconvé, demanenuna ava
luado psicológica. Després d'aqüestes avaluacions, formulen un pía de 
servéis (en la comunitat o en la institució) i 1 exposen a llnteressat. 

El director regional de servéis per ais vells de 1'oficina regional ha 
d 'aprovar el pía i el pressupost necessari per a dur-lo a terme. L assistent 
social de Y oficina local és l'encarregat de coordinar els servéis. Per 
exemple, coordina amb els servéis dliabitatge per aconseguir les repa-
racions necessáries o bé amb els servéis de sanitat per a obtenir servéis 
d infermeria a domicili, etc. 

El 1978 hi havia 220 clubs i centres de dia per a vells a Israel. 
Ais pobles els clubs o centres son, en general, deis municipis mentre 

a les grans ciutats alguns son d organitzacions voluntarles, deis sindicats 
o d 'associacions de jubilats. Alguns clubs teñen petits tallera que servei-
xen per a terapia ocupacional i també per a obtenir alguns ingressos. 

La política actual tendeix a convertir els clubs en centres amb servéis 
mes amplis i a mes incorporáis a centres comunitaris. 

Un altre servei son els apartaments protegits per a vells. Nlii ha amb 

unitats només per a vells i d'altres que combinen aqüestes amb unitats 
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familiars. Alguns teñen un mínim de servéis comuns, altres teñen servéis 
de supervisió médica, centre cultural, servei de menjar, etc. En general, 
depenen d 'organitzacións voluntáries pero en els últims anys elsMinis-
teris d'Habitatge, d& Treball i Afers Socials i l'Associació per a la Plani-
ficació i Desenvolupament de Servéis per ais vells han fet conjuntament 
projectes d edificado d apartaments protegits. 

Com a problemes generáis deis servéis socials per ais vells a Israel, 
s assenyalen els següents: 

— Distribució no satisfactoria deis servéis; nlii ha pocs a 1 área sud. 
— Inexistencia d'una organització nacional que coordini totes les 

entitats oficiáis i privades que evitaria problemes de duplicació i 
mancances. 

i 

— No existeix una legislado que reuneixi tots els aspectes del benes
tar deis vells (28). 

2.6. Servei de Treball de Comunitat 

Els objectius d aquest Departament, creat el 1952, son: 
— Identificar les necessitats especifiques de cada comunitat. 
— Descobrir líders locáis i encoratjar-los que facin participar la co

munitat en la solució deis seus problemes. 
— Ajudar a la planificado deis servéis socials locáis. 
— Intentar desenvolupar el sentiment de pertányer a una comunitat 

i reforcar les relacions dintre la comunitat. 
— Augmentar l'interés de la gent per al manteniment i conservado 

de les seves cases i del seu barri. 
El Departament de Treball de Comunitat té en 1 actualitat 140 treba-

lladors de comunitat repartits pels pobles i barris del país. Depenen de 
les autoritats locáis pero son supervisats peí Departament. Están situats 
a diferents servéis: a centres socials, a clubs de mestresses de casa, etc. 

També hi ha treballadors de comunitat que treballen en barris cons
truios per AMIDAR, empresa paraestatal de construcció dTiabitatges. 
Aquests treballadors de comunitat depenen del Ministeri d'Habitatge; 
la seva tasca és similar a la deis altres. 

A Israel, el treball de comunitat está limitat a actuar en projectes 
aprovats peí Govern central o per les autoritats locáis, ja que, a diferen
cia d'Anglaterra, no hi ha fundacions privades o associacions de veins 
que patrocinin treball de comunitat. El 1973 el Ministeri de Benestar 
Social va declarar que no estava disposat a pagar els treballadors de 

(28) Yehiel Eran i G. Friedheim, op. cit., pág. 70. 
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comunitat perqué portessin a terme accions dirigides contra el Ministeri 
(29). 

Els treballadors de comunitat slian trobat a mes amb les dificultáis 
de les barreres culturáis, conflictes de valors i problemes d Idioma entre 
els residents d'un mateix barri o poblé. Malgrat tots els problemes, el 
treball de comunitat ha anat realitzan una tasca interessant, especial-
ment ais pobles nous on han aconseguit cohesionar els veins al voltant 
de problemes i tasques comunes (30). 

2.7. Servei per ais Drets deis ciutadans 

Aquest servei está dedicat a assegurar que els ciutadans puguin conéixer 
els seus drets i els servéis existents. Consta deis servéis següents: 

2.7.1. Oficines d'Informado per ais Ciutadans 
i 

Informen tothom que acudeix ais seus locáis sobre legislado, procedi-
ments administratius i servéis existents. És un servei gratuit, confiden
cial i obert a tots els ciutadans. 

Un altre objectiu d 'aquest servei és acumular informado sobre pro
blemes, queixes, situacions de desorientado deis ciutadans per després 
dirigir la informado cap a les entitats locáis o centráis corresponents. 
També actúen algunes vegades com a representants deis ciutadans en 
casos portats a les Comissions de Queixes (vegeu 2.7.2.). 

La primera d'aqüestes oficines va crear-se el 1950. Actualment hi ha 
64 Oficines d'Informado a Israel. Son establertes conjuntament peí 
Ministeri i per les autoritats locáis. El cap de 1'oficina, amb el nom de 
"coordinador local" és empleat peí Ministeri de Treball i Afers Socials. 
La resta del personal és voluntan. El coordinador local és l'encarregat 
de reclutar voluntaris, seleccionar-los, preparar-los, organitzar la feina i 
supervisar-la. 

L'Oficina Central és a Jerusalem i a mes hi ha tres oficines cap de 
districte. L'Oficina de Jerusalem té una secció d'informació que s'en-
carrega de preparar material escrit sobre servéis, legislado, drets deis 
ciutadans i després distribuir-lo entre les 64 oficines locáis. 

El Servei del Ministeri ha publicat una "Guia del voluntari" que es 
distribueix a través de les oficines, dedicada a orientar els possibles 
voluntaris sobre com poden col.laborar en aquests i en altres servéis de 
la comunitat. 

(29) Greenberg i Nadler, op. cit., pág. 150. 

(30) Del 1948 al 1972 s'han construi't 400 nous pobles a Israel. 
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2.7.2. Comissions de Queixes 

La seva funció és dilucidar si les Ofícines Locáis de Servéis Socials han 
actuat d'acord amb les normes legáis, sempre que es produeix una recla
mado del públic. Hi ha divuit Comissions de Queixes al país. Están for-
mades per un advocat, un assistent social, un ciutadá no professional i 
un funcionan de les autoritats locáis que actúa com a secretan. 

2.8. Unitat de Supervisió Professional 

Aquesta unitat proporciona supervisió professional mitjancant un servei 
móbil, a personal de les ofícines locáis de servéis socials on no hi ha su
pervisor que pertany al staff per rao de les seves dimensions o per altres 
causes. 

Una altra tasca de la Unitat és iniciar i participar en la preparado de 
cursos de formació de supervisors de treball social. 

3. DIVISIO DE DESENVOLUPAMENT DE LA JOVENTUT I DE 
SER VEIS CORRECCÍONALS 
Tots els departaments d'aquesta divisió están dirigits alajoventut, (ex
cepte el Servei de Llibertat a Prova per a Adults) i teñen com a objec-
tius bé la prevenció, bé el tractament de la delinqüencia juvenil. 

Les estadístiques sobre delinqüencia juvenil presenten unes xifres 
bastant estables des de 1 any 1962 al 1969. Des del 1970 han disminuit. 
Lany 1974 va presentar la xifra mes baixa: només un 21,4 per 1.000 de 
nois entre 9 i 16 anys va ser enviat al Servei de Llibertat a Prova. L any 
1975 va tornar a pujar fins a un 24 per 1.000. Aquest mateix any el 
nombre de noies (entre 9 i 18 anys) enviades al Servei va ser del 2,6 per 
1.000(31). 

Des del 1966 al 1974 la delinqüencia juvenil va disminuir en un 28,9 
per 100. Aquesta disminució slia atribuit en part ais servéis de preven
ció i a llncrement d activitats per ais joves. Si bé ha disminuit el percen-
tatge de joves delinqüents, en canvi ha augmentat la importancia deis 
delicies comesos pels joves i el nombre de delicies es manté estable, la 
qual cosa vol dir que hi ha reincidencia. 

A Israel va produir-se una situado semblant a la que comentávem en 
referir-nos a la Gran Bretanya: malgrat Fexisténcia de molts clubs, cen
tres, associacions i moviments juvenils, un sector deis filis d 'immigrats 
no slii va integrar a causa de la distancia cultural que els separava. Da-

(31) Yitzchak Berman, Social Profile of Cities and Towns in Israel part. 2. Jeru-
saiem, Ministry of Social Welfare, 1977, págs. XIII i XIV. 
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quest sector de joves, el grup mes nombrós era el de filis de famílies 
jueves procedents del Manoc. També entre els delinqüents juvenils el 
percentatge mes alt correspon a aquest grup. 

Passem ara a descriure el treball deis departaments de la Divisió de 
Desenvolupament Juvenil i Servéis Correccionals. 

3.1. Departament de Servéis per a la Joventut Desviada 

Aquest departament dirigeix i supervisa la feina de 140 treballadors 
socials que actúen en 55 diferents comunitats en un "treball de carrer" 
amb grups de joves- Es considera que influeixen en uns 3.000 joves. 

Aquest tipus de treball va ser introduít a Israel el 1962 quan comen-
cava a preocupar la delinqüéncia juvenil. Va ser infmit peí "street cór
ner work" nord-americá. La primera experiencia es va realitzar a Tel 
Aviv i després el 1965 a Jerusalem. El 1967 el Ministeri de Benestar 
Social va decidir aplicar aquest servei a tot el país (32). 

El treball va dirigit a adolescents i joves que manifesten una conduc
ta antisocial i ádhuc delictiva; intenta establir contacte amb aquests 
grups, motivar-los a canviar actituds a través d'activitats i diversions 
construetives, ser un nexe entre ells i la comunitat. També els ajuda 
individualment a entrar en un centre de formado professional, a buscar 
feina, etc. 

Generalment,els treballadors socials que porten els grups son també 
nois joves. Es considera que és una feina molt dura amb uns horaris di-
fícilment compatibles amb una vida familiar. Per trobar persones que 
vulguin fer aquesta feina, seis ofereixen incentius per a la seva incorpo
rado posterior a servéis d'educacio. Treballan tres dies a la setmana 
i els altres tres dies reben classes teóriques i supervisió (a Israel la setma
na laboral és de sis dies). 

Els treballadors d'aquests servéis depenen de les Ofícines Locáis de 
Servéis Socials pero la seva supervisió i formado depén del Ministeri. 
Aquest paga un 80 per 100 de les despeses. 

Els departaments locáis d'Educació teñen treballadors socials per fer 
treball de grup amb adolescents amb dificultáis escolars. En alguns llocs 
es produeixen problemes de superposició i manca de coordinado entre 
els dos tipus de servei. 

(32) Abraham Doron, Israeli Reports(2 vols.) a Cross-National Studies on Social 
Service Systems, Nova York, Columbia University School of Social Work 1976 
pags., 338-339. ' ' 
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3.2. Departament de servéis per a noies en situació de risc 

Aquests servéis están dirigits cap a noies entre els 14 i els 21 anys 
(aproximadament) que per diverses circumstáncies están en una situació 
de risc que pot portar-Íes o les ha portades ja a la delinqüéncia o a la 
prostitucio. Entre les joves ateses hi ha també casos d intent de suicidi 
i de mares solieres. 

Aquests servéis van iniciar-se en els primers anys de la década deis 
70, a conseqüéncia d un augment de la prostitucio entre noies joves. Un 
estudi realitzat el 1974 va localitzar 1.300 prostitutes joves al país. 

El 1978 el nombre de noies que estava rebent atenció d aquests ser-
veis va ser de 2.300. La distribució per edats és la següent (33): 

13 a 15 anys 20 per 100 
16 a 17 anys 45 per 100 
18 a 19 anys 24 per 100 
20-21 i mes 11 per 100 

Un 30 per 100 d'aquestes noies té un coefícient intel.lectual baix, 
entre 70 i 80. La majoria de les noies son de famílies jueves procedents 
de pai'sos del nord d'África, especialment Marroc. En general son 
famílies en les quals la figura d'autoritat (pare, mare o germans grans) 
fa sentir la seva autoritat de manera violenta. Un percentatge alt d'a
questes famílies (70 per 100) son nombroses: quatre o mes germans. 
El nivell cultural i económic és baix i viuen en apartaments massa pe-
tits per al nombre de membres. Les noies han acumulat fracassos a Tes-
cola, s'han anat tornan introvertides i teñen un baix concepte d'elles 
mateixes. 

Quan son ateses pels servéis que descrivim, és perqué les noies es tro-
ben en algunes d'aquestes situacions: es dediquen a la prostitucio pero 
teñen certa motivado a deixar-ho; s'han escapat de casa, han deixat 
l'escola; vagabundegen; son al llindar de la delinqüéncia. 

El servei el porten a terme bé assistents socials, bé persones amb una 
preparació en psicología, en sociología o en educació. Fan tractament 
individual o en grup i intenten coordinar tots els servéis existents en 
benefici de les noies. Els servéis depenen de les Oficines Locáis de Ser-
veis Socials. 

Per atendré les noies que no poden estar a casa seva, hi ha famílies 
substitutes (per a aquelles noies que necessiten unes figures paternes); 

(33) Yosepha Steiner, Services for Girls in Distress, Jerusalem, Ministeri de Tie-
ball i Afers Socials, 1978. 
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d'altres van a un alberg d emergencia en el qual només poden estar-hi 
un mes mentre es troba una altra solució. El propósit de l'alberg és 
protegir irnmediatament les joves de perills físics i emocionáis. Un 
20 per 100 de les noies que van a l'alberg han fugit de casa seva. Un 
70 per 100 les han tretes de casa i un 10 per 100 están embarassades. 

Hi ha, a mes, residencies amb 10 a 15 llocs, en les quals poden viure 
fíns a un any. 

Per les que continúen vivint amb les seves famílies, shan organitzat 
uns clubs amb finalitats d esplai, de socialització i també de tractament. 

Queda per resoldre el problema de la formado professional d algunes 
d'aqüestes noies, ja que per la seva manca d escolaritat o fracás escolar 
no poden seguir els cursos normáis de preparado. 

3.3. Departament de Servéis de Rehabilitado Juvenil 

Aquest departament té al seu carree uns centres de formació professio
nal per a adolescents amb problemes (34). El primer d'aquests centres 
va ser obert a Jerusalem el 1949 per a preparar professionalment joves 
immigrants que arribaven a Israel sense preparació escolar ni professio
nal. Passats els primers anys, els "miftanim" van anar evolucionant cap 
a atendré adolescents amb problemes de conducta, a d'altres amb intel-
ligéncia límit, o que han deixat Pescóla, etc. 

Amb aquests objectius, sembla que els "miftans" son instruments 
importants en la prevenció de la delínqüéncía juvenil. Actualment nh i 
ha 42 amb un total de 1.800 alumnes, deis quals un 25 per 100 son 
noies. Es calcula que sería convenient teñir 3.500 llocs mes en "mifta
nim" per poder atendré tots els que potencialment se'n podrien bene
ficiar. 

Actualment la meitat deis "miftans" depén directament del Depar
tament de Servéis de Rehabilitado Juvenil del Ministeri de Treball i 
Afers Socials i l'altra meitat depén deis municipis. Respecte a aquests 
últims, el financament és conjunt entre el Ministeri i els municipis i a 
mes el Ministeri d'Educado paga els sous deis mestres. La supervisió 
de tots els "miftanim" correspon a 1 esmentat departament. 

Actualment els "miftans" accepten alumnes de 12 a 15 anys que han 
deixat 1'escola i que son consideráis "problemátics" o que presenten 
un retard escolar o tots dos problemes alhora. Quasi la meitat no sap 
Uegir ni escriure. Son enviats ais "miftans" pels inspectors escolars, per 
les oficines de servéis socials o pels servéis de llibertat a prova. Sobre la 

(34) En hebreu el nom d'aquests centres és "miftan", que vol dir "llindar". 
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base d'informes escolars, socials i medies, una comissió decideix si l'a-
dolescent pot entrar al "miftan" o si s lia d intentar la seva adaptado a 
rescola. Aquesta Comissió d'Admissions está formada peí director del 
"miftan", un supervisor del Ministeri, representants del Departament 
d'Educado, de les Oficines Locáis de Servéis Socials i del Servei dDcu-
pació Juvenil. 

Els "miftans" son centres oberts i relativament petits (de 40 a 60 
alumnes) per poder teñir flexibüitat per a tractar els problemes deis 
alumnes individualment. 

El programa té tres objectius: escolaritat elemental, formado profes-
sional i socialització. 

Les classes es fan en grups de 10 a 12, sobre una base individualitza-
da d'acord amb el niveÜ de coneixements deis alumnes que va des de 
1 'analfabetisme fins a quart o cinqué grau com a máxim. Alguns mestres 
teñen difícultats per a adaptar-se a aquesta forma d'ensenyament. Es 
tendeix que tots tinguin un diploma d educado especial. 

La formació professional és l'aspecte central del programa; hi ha ta-
r 

llers de mecánica, treball amb metalls, sabateria, jardinería i horticultu
ra, perruqueria, pastisseria i altres. Cada taller té de 14 a 20 alumnes. 
Estudis d'avaluado indiquen que uns anys després alguns alumnes con
tinúen treballant en 1'ofici aprfcs. Altres no, pero els ha servit per a 
aprendre hábits de treball. 

L'objectiu de sodalització es porta a terme a través d'activitats es-
portives i culturáis i de desenvolupament d'afeccions que els proporcio
nal formes d esplai socialment constructives, els ensenyin a relacionar-se 
amb els companys, -etc. Les possibüitats d'esports i afeccions sónmolt 
variades; tendeixen a preparar el camí perqué després aquests adoles-
cents puguin integrar-se a clubs o a activitats del seu barrí. 

Els centres están oberts sis dies a la setmana amb un horari de vuit 
hores (mes Uarg que l'escolar normal). Els alumnes fan dos ápats al 
centre. 

Els alumnes no deixen el "miftan" fíns que no teñen un lloc de tre
ball que es consideri adient. L'edat laboral és de 14 anys, a Israel. L'alt 
índex d ocupado facilita trobar feina a aquests nois i noies. 

Els directors d aquests centres han de teñir una formació en educació 
especial. Hi ha programes de formació permanent per a tot el personal 
deis centres, a diferents nivells. 

Actualment s'assagen unes modalitats noves en els "miftan"; 
- Prolongar 1 liorari d estada al centre fins a unes 12 hores diáries. 
— Sortir a Phora habitual, pero que un treballador social faci treball 

de grup amb els alumnes que teñen mes dificultáis per a partici
par en activitats normáis. 
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— Grups amb nens i nenes de 10 a 12 anys que teñen greus dificul
táis d'adaptado a l'escola i/o problemes d absentisme. El progra
ma inclou mes activitats que l'escola normal ja que entre aquests 
nens amb problemes n'hi ha molts d'hiper-actius. 

Durant el programa s'avalúa si els convé mes entrar al "miftan" o bé 
retornar al sistema escolar general. 

3.4. Departament de Servéis de Llibertat a Prova per a Joves 

Aquest Departament té com a objectiu el tractament, la rehabilitació i 
l'ajuda en l'educació de menors (de 13 a 19 anys) que han comes algún 
delicie. 

El Servei de Llibertat a Prova per a joves delinqüents va ser legalment 
establert a l'época del Mandat Británic a Palestina I'any 1922. Els pri-
mers anys era un servei poc estructurat que funcionava només amb tre-
balladors socials voluntaris. El 1937 es va organitzar com un servei ofi
cial amb treballadors a pie temps. El 1944 es va estendre el servei ais 
adults. 

El 1948, amb la creació de l'estat d'Israel, el Servei de Llibertat a 
Prova (Mivhan) va ésser adscrit al Ministeri de Benestar Social. 

En aquell any tenia només nou funcionaris que treballaven a les tres 
ciutats principáis: Jerusalem, Td Aviv i Haifa. El 1951 es va subdividir 
en Unitat per a Joves i Unitat per a Adults. Aquesta estructura és la que 
té actualmente 

El 1979 aquest departament té 197 persones, compres els adminis-
tratius. Está subdividit en set unitats corresponents a sis árees geográfi-
ques i una unitat formada per personal árab per tractar els casos de 
joves árabs. 

Els professionals d'aquest servei (K'tain Mivhan) han de teñir un tí-
tol de psicóleg, d'assistent social o d'educador i han de passar per una 
Comissió de Selecció per poder entrar-hi. A mes segueixen un curs de 
deu mesos organitzat per llnstitut de Formado de Treballadors Socials 
del Ministeri. Després teñen un programa intens de formado permanent 
que consta de sessions individuáis de supervisió una vegada la setmana i 
revisions de grup per a discutir els casos. 

Cal remarcar que les set subunitats depenen directament del Ministe
ri en tots els aspectes: supervisió, administratiu i economic. Aquest 
servei no depén deis municipis. Hi ha hagut controversia sobre aquest 
punt, pero sempre s'ha mantingut centralitzat. Arnés, totes les entitats 
per al tractament de la delinqüéncia juvenil depenen del govern. 

Teñen un sistema molt estríete de comunicado entre 1 oficina central 
i les subunitats. S 'envien a 1 'oficina central copies de tots els informes 
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presentáis ais tribunals; a mes, informes mensuals de cada professional i 
dos informes a 1 any sobre cada menor tractat. 

El treball del Servei de Llibertat a Prova está basat en normes legáis; 
treballa en coLlaboració amb el Departament d'Infancia i Joventut del 
Ministeri, amb les oficines locáis, amb la policía i amb els jutges. El 
procés d intervenció d aquest servei és com segueix: 

Quan un menor és detingut per la policía, aquesta avisa sempre el 
Servei de Llibertat a Prova; també l'avisa quan creu que hi ha proves 
suficients per portar un menor al jutge. El Servei de Llibertat a Prova 
ha d'aconsellar la policía si el cas s'ha de portar al jutge o és millor 
tancar el cas. La decísió correspon al cap de la policía, pero aquest 
quasi sempre segueix les recomanacions del Servei. De seguida que la 
policía notifica un cas al Servei, aquest cometa una investigació social 
per poder assessorar la policía i si el cas és portat al jutge, per prepa-
rar-li un informe. Aquesta investigació ha d'aportar dades sobre el me
nor, la seva familia i amics, el seu ambient, així com el seu expedient 
escolar. De vegades aporta un examen medie, psicológic i/o psiquiátric 
del menor. Per a portar a terme aquesta investigació, el personal del 
Servei está autoritzat per la llei per preguntar a qui calgui i on calgui. 

En aquesta etapa abans del judici, pot ser que comenci a establir-se 
una relació positiva entre el menor i el professional encarregat del cas. 
Aquest, en general, no és present al judici i no pot actuar com a testi-
moni, pero en el seu informe al jutge hi ha unes recomanacions sobre el 
tractament que creu que és mes adient per al menor. 

Si el menor és considerat culpable, el jutge pot triar entre diverses 
formules: 

Collocar-lo en una institució, en una familia substituía, que pagui 
una multa o bé que estigui sota la supervisió del Servei de Llibertat a 
Prova. Aquesta última solució és adoptada en un 15 per 100 deis casos 
consideráis culpables. L'ordre de supervisió pot teñir una duració míni
ma de sis mesos i máxima de tres anys. Pot ser anuLlada si el supervisat 
comet un altre delicie o si no compleix les condicions establertes a 1 br-
dre. 

Lbrdre de supervisió ha de ser acceptada peí menor; no es pot iniciar 
sense el seu consentiment. No passa quasi mai que el menor rebutgi la 
supervisió. 

Durant el temps de llibertat a prova, l'encarregat del cas ha d enviar 
informes periódics al jutge sobre el procés de rehabilitació. El tracta
ment es basa en la relació que el menor estableix amb el professional 
com a figura d'autoritat. El professional intenta involucrar la familia, 
els amics, l'escola, en el tractament del menor així com coordinar amb 
els servéis que poden ajudar a la seva rehabÜitació. 

L 
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En els últims anys s'han iniciat experiéncies de treball en grup for 
mant grups de dos tipus: grups d 'activitats per ais mes joves, grups de 
discussió per ais altres (35). També s'intenta que les respectives comuni-
tats siguin conscients deis problemes de delinqüéncia juvenil. El progra
ma de rehabilitació es basa en el fet que els problemes del menor, deis 
quals els delicies son un símptoma, son el resultat de la seva personali-
tat i de l'ambient i, en conseqjiéncia, intenta un pía en les dues direc-
cions: individual i familiar-comunitaria. 

La supervisió pot acabar abans del termini fíxat peí jutge si alguns 
deis objectius ñxats s'aconsegueix: reintegrado a rescola, integració 
familiar, canvi d'actitud del menor respecte a ell i a la comunitat, adap-
tació a un treball, etc. L'encarregat del cas pot demanar al jutge la ter
minado de la supervisió. 

El percentatge de reincidents és d'un 30 per 100 (36). 
El Servei de Llibertat a Prova té una altra funció: supervisar els me-

nors delinqüents quan surten de les institucions on han ingressat per 
una ordre del jutge. 

El 1978 el nombre total de menors bé sota supervisió o en avaluado 
pels Servéis de Llibertat a Prova, va ser de 11.128. 

3.5. Protecció de Joves 

Depenen d'aquest departament les institucions per ais menors (de 13 a 
19 anys) que hi han d'ingressar per una ordre del jutge de menors. Des-
prés de 1'ordre del jutge, el Supervisor de Col.locació del Departament 
decideix quina residencia és mes adient o bé si pot anar a viure amb 
una familia substituía. Hi ha, a mes, un centre per a observado i avalua
do. 

Es tracta, en general, de joves amb els quals han fracassat els intents 
de rehabilitació en la comunitat. Aqüestes institucions també accepten 
alguns joves que están en llibertat a prova i que hi van només a dormir. 

Respecte ais ingressats per ordre del jutge, slia establert un procés 
d estímuls i recompenses que els permeti anar passant de servéis tancats 
a servéis semi-oberts. Alguns nois van a treballar fora. Tanmateix hi ha 
molts problemes de fugues i es produeixen reincidéncies. 

El programa consisteix en educado general, formado professional i 
tractament psico-social. El Ministeri d'Agricultura organitza cursos per 
a alguns deis joves. 

(35) A. Doron, op. cit., pág. 426. 

(36) K.W. Reagles et alt., op. cit, pág., 64. 
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Quan surten de les institucions son supervisáis durant un temps per 
persones deis Servéis de Llibertat a Prova. 

Actualment el nombre d'institucions és de 22: 11 son de lAdniinis-
tració Pública i 11 d'entitats privades. Aqüestes institucions teñen el 
problema de canvis freqüents de personal. La mitjana d'ocupado va 
baixant: el 1977 va ser de 700 joves, el 1978, de 660. Només un 12 per 
100 son noies. Sembla que hi ha una certa insatisfacció respecte ais re
sultáis obtinguts de les institucions, al cost del seu manteniment i a 
l'estigma que per ais joves representa haver-hi estat ingressat. 

3.6. Departament de Servéis de Llibertat a Prova per a Adults 

La Llibertat a Prova per a Adults va ser també establerta durant el Man-
dat Británic a Palestina 1 any 1944. 

El 1951, en el Ministeri de Benestar Social d'Israel, la Unitat de Ser-
veis de Llibertat a Prova per a Adults va ser separada de la Unitat per a 
Joves. 

El Servei de Llibertat a Prova per a Adults sempre ha avan^at mes 
lentament que el servei per a joves, car hi ha hagut una certa resistencia 
de les autoritats judicials a coLlocar adults en llibertat a prova. Dades 
de l'any 1975 demostraven que només 3 de cada 10 adults sentenciáis 
eren enviats pels tribunals al Servei de Llibertat a Prova perqué es deci
día si podien ser ajudats per aquest servei (37). 

Segons la llei, els tribunals només han d'enviar obligatóriament al 
Servei els adults de menys de 21 anys que han estat sentenciáis a una 
pena de presó. 

Respecte ais de mes de 21 anys, és del tot optatiu per part del tribu
nal fer-ho o no. El Servei de Llibertat a Prova ha manifestat que seria 
convenient que l'obligatorietat s'elevés fins a l'edat de 25 anys. 

El Servei estudia cada cas i decideix quines persones sembla probable 
que puguin benefíciar-se n. L'any 1977 hi havia 3.600 adults en llibertat 
a prova, deis quals el 80 per 100 tenien entre 18 i 21 anys i el 20 per 
100 mes de 21 anys. 

L estructura del servei 

Es similar a la del servei per a joves. La formado permanent del perso
nal és conjunta per a ambdós servéis. 

El servei té tres funcions principáis: 

(37) 3.598 persones en total. El 1978 van ser 3.253. 
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a) Proporcionar al jutge, quan aquest ho demana, un informe amb 
diagnóstic i pronóstic psico-social així com recomanacions sobre 
tractament respecte a adults que están esperant judici. L informe 
és demanat peí jutge i no per la policia (com era el cas amb els 
joves); per aquest motiu el Servei de Llibertat a Prova entra en 
Fescena en un moment posterior tractant-se d'adults que de joves. 
Persones d aquest servei es queixen que els jutges no demanin mes 
informes. En un reportatge en un diari deien: "Els tribunals es-
mercen quantitat de temps, d'esfor9 i de mitjans a decidir si un 
acusat és o no és culpable i després només uns minuts a decidir 
qué feramb eü...''' 

b) Tractament d'adults sotmesos a llibertat a prova com a forma 
alternativa en lloc de presó. El tractament, que inclou la persona 
i la seva familia, pot durar de sis mesos a un any. 

c) El 1979, el Parlament israeliá ha aprovat una llei que introdueix el 
servei a la comunitat com una forma de complir una pena, en lloc 
de presó. Es tracta de penes petites que serán complertes treba-
Uant en diferents servéis: clubs per a vells, obres de reparado, etc. 
Hauran de treballar unes 240 hores l'any. Aquesta forma de 
complir la pena només podrá ser aplicada si, abans de la sentencia, 
hi ha hagut un informe del Servei de Llibertat a Prova, recóma-
nant-ho. 

Aquest servei será el responsable de portar a terme el nou 
projecte que en una primera etapa s'aplicará a quatre districtes 
judicials. 

El Servei té a mes altres tasques: 
— Supervisar adults que surten de la presó abans de complir la 

pena en situació de llibertat sota paraula. 
— Fer informes per a la Comissió de Revistó de Sentencies de 

l'Exércit quan aquesta els ho demana. 
— Fer informes per al Ministre de Justicia en casos de petició de 

clemencia al cap de lEstat. 

4. UNÍTAT DE SERVÉIS VOLUNTARIS 
Aquesta divisió té com a objectiu el foment de les activitats de volun
taris en els servéis socials i la seva coordinado. 

A Israel manca personal per ais servéis socials, rao per la qual la in
corporació de voluntaris no sol ser conflictiva amb els interessos deis 
professionals. 

La Unitat realitza campanyes en els mitjans de comunicado per 
aconseguir voluntaris i s'ocupa de tot el procés de la seva incorporació 
ais servéis: des de 1 entrevista inicial, la selecció i lbrientació cap a dife-
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rents entitats fins a la definido de funcions i responsabilitats. Els pro
porciona una "tarja d'identificado", els reintegra les despeses de trans-
port i els protegeix amb assegurances socials. 

La Unitat organitza curséis de preparació per ais voluntaris i alhora 
prepara els professionals per treballar amb voluntaris. Un programa es-
pecífíc dirigit a joves i a jubiláis intenta que es comprometin a treballar 
un any a temps complet en árees de desenvolupament o en barris margi
náis. 

Un altre programa va dirigit a persones clients deis servéis socials 
(discapacitats, jubilats, receptors d ajudes económiques) perqué slncor-
porin a diferents activitats locáis, per exemple participar en els comités 
locáis de servéis socials. 

Tots aquests programes responen a la concepció d involucrar tota la 
societat en la solució o almenys en el coneixement deis seus problemes. 

5. ADMINISTRACIÓ DELS SERVÉIS DE REHABILITACIÓ 

Com abans explicávem, aquesta divisió és el resultat de la fusió de les 
dues divisions de rehabilitado deis dos Ministeris de Treball i de Benes-
tar Social existents fins al 1977 (1). 

El servei té com a objectiu la rehabilitado de persones amb disminu-

Quadre 1. Servéis de rehabilitado per a discapacitats i cees a Israel 

1974 1979 
Residencies amb formado professional 7 10 
Centres de Rehabilitado 7 19 
Tallers per a Rehabilitació 6 14 
Tallers protegits 16 23 
Clubs 10 22 

Nombre de persones ateses (No inclou els tallers 
protegits "Homeshakem") 2.800 7.500 

Font: Israel s Ministry of Labour and Social Affairs, op. cit, pág. 28. 

(38) Per a una descripció exhaustiva de tots els programes de rehabilitació a Is
rael, tant de VAdministrado Pública com d'organitzacions privades, vegeu: Ken-
neth W. Reagles, S. Katz i G.N. Wright, Rehabilitation in Israel Washington, 
B'nai B'rith Career and Counseling Services, 1974. L'obra es anterior alareorga-
nització i les dades mes recents son de l'any 1972. 
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cions físiques, socials o emocionáis per a aconseguir que puguin arribar 
a ser el mes independents possible. 

Els grups de població atesos per aquesta divisió son: 
- discapacitats físics de 0 a 65 anys 
— persones amb problemes psicosocials que els impedeixen inte-

grar-se a la societat, sobretot en 1 aspecte laboral. 
Els servéis d aquesta divisió son: 
— centres de rehabilitado 
— tallers protegits 
— centres vocacionals per a ajudar discapacitats que treballen a 

casa seva 
— unitats de rehabilitado a hospitals psiquiátrics 
— centres de dia i jardins d'infancia per a infants discapacitats (0 a 

6 anys) 
— centres de desenvolupament infantil 
— residencies amb servei de rehabilitado 
— residencies i famílies substitutes. 
La Divisió consta de quatre unitats: 
— Servei de Rehabilitado 
— Servei per ais Ce es 
— Corporació de Centres de Rehabilitado 
— Tallers protegits (per a discapacitats i per a vells). 

5.1. Servei de Rehabilitado 

Coordina les tasques de rehabilitado de les oficines locáis, que oferei-
xen ais discapacitats els següents servéis: 

— avaluado diagnóstica (médica, psicológica i social) 
— avaluado vocacional 
— formado professional 
— ajuda per a la vida diaria (aparells, ensenyament) 
— selecció de treballs adequats en llocs normáis, en tallers protegits 

o a casa 
— ajuda durant 1 etapa d adaptado al treball. 
S'han portat a terme programes de rehabilitació psicosocial de perso

nes no discapacitades que no treballaven. Es tractava de caps de familia 
en situació de dependencia deis programes d'assisténcia pública, ádhuc 
durant els anys d'escassetat de má d'obra a Israel (des del 1968). La 
majoria eren caps de familia nombroses, immigrats a Israel entre els 
anys 1950 al 1955, procedents de paisos árabs on tenien una mena de 
feina que no van poder fer a Israel (venedors, alguns artesans). La seva 
dependencia d'una ajuda económica exterior havia anat deteriorant la 
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seva imatge davant la familia i davant d efls mateixos, en una societat en 
la qual es valora molt el treball. Un estudi indica que els problemes 
emocionáis i de conducta teñen mes forta incidencia en aquest grup que 
en la població en general. 

Els programes de rehabilitado d aqüestes persones es realitzen des de 
les oficines locáis després d'una selecció deis que sembla que poden be
neficiar- se n. 

El tractament es porta a terme sobre una base individual, pero invo-
lucrant la familia; un conseller vocacional i un assistent social ajuden la 
persona perqué superi la seva situació i sadapti a una feina. El programa 
proporciona mitjans de transport a centres de formado professional on 
seis fan cursos especiáis. Seis orienta i ajuda a trobar feina i durant uns 
anys s'avalua la seva adaptado al treball. Es tanca el cas quan la persona 
fa un any que treballa, pero el cas pot tornar a obrir-se si és necessari. 

Una avaluado deis resultáis d aquests programes indicava un percen-
tatge alt (67 per 100) de persones que havien aconseguit adaptar-se a un 
treball. També demostraven que a menys temps rebent assisténcia pú
blica, mes possibilitats de readaptació. D altra banda, com mes recursos 
económics es dediquen ais programes, mes éxits s bbtenen. 

El treball amb aqüestes persones és difícil perqué s'han acostumat a 
una actitud passiva, se senten arraconats per la seva familia i per la so
cietat. Per superar les dificultáis en el desenvolupament d'aquests pro
grames, el Ministeri de Benestar Social va organitzar el 1970 un curs 
d'un any de duració per a personal deis servéis de rehabilitado que 
hagués de participar en els programes. 

5.2. Servéis per a cees 

El nombre de cees anotats i atesos per aquest Servei del Ministeri és de 
5.300. L'organització nacional de cees calcula que nlxi ha uns 6.000 al 
país (39). La proporció de cees en relació a la població total va dismi-
nuint. Els anys de la immigracio massiva de jueus procedents de paísos 
de 1'Orient Próxim i de l'Orient Mitjá, on la incidencia de malalties cau-
sants de la ceguera és mes forta que a Europa, van arribar a Israel un alt 
nombre de cees. Els experts de les Nacions Unides van recomanar al 
Ministeri de Benestar Social la creació d'un-Servei dedicat exclusiva-
ment ais cees, que va ser establert al 1958. A mes d aquest serveihiha 
diverses organitzacions voluntades que ajuden els cees. 

(39) J.-Neipris, op. cit, págs., 40-41. 
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Quadre 2. Servéis de Rehabilitado de la ciutat de Tel Aviv 

AJUNTAMENT DE TEL AVIV 

I 
DEPARTAMENT 

de 
SERVÉIS SOCIALS 

Unitat de 
Rehabilitado 

Comité 
de 

Preste es 

Comité especial 
per a cees 

Secció de 
treballadors 
autónoms 

Talle rs de 
rehabilitació 

Clubs de 
rehabilitació 

Comité de 
rehabilitació 

Oficines de districte 

Yaffo Kfar Shalom 
1 

Sud Central Hayarkon 

(Font: K. Reagles et al. Rehabilitation in Israel) 



El Servei proporciona: 
— Ajuda per a la vida diaria per a augmentar la independencia i la 

mobilitat 
— Formado professional. En el últims anys s'han portat a terme 

programes pilots de preparació per a treballar en electrónica i en 
informática 

— Residencies amb programes de formado professional 
— Tallers protegits. 
Per ais infants hi ha: 
— Servéis diagnóstics 
— Servéis d orientado ais pares 
— Programes d integrado a les escoles normáis 
— Ajudes per a adquirir material escolar especial per ais nens cees 
— Provisió de gossos entrenáis 
— Ajudes per a adaptar les cases 
— Provisió de llibres en Braille i de material auditiu. 

Servéis de Rehabilitado de la ciutat de Tel Aviv 

L'organització deis servéis de rehabilitado a nivell local és diferent 
d'una ciutat al'altra. A continuació reproduím lbrganigrama del Servei 
de Rehabilitado de la ciutat de Tel Aviv (343.000 habitants el 1979) 
que, com és sabut, ésla segona ciutat d Israel en nombre d íiabitants. 

La Unitat de Rehabilitado del Departament de Servéis Socials del 
municipi de Tel Aviv aten persones amb discapacitats físiques, psí-
quiques o socials. Rep una mitjana de 1.000 casos l'any i n'accepta 
per a rehabilitado un 80 per 100. 

Les condicions d'elegibilitat per al servei son: ser resident a Tel 
Aviv, major de 18 anys i teñir uns ingressos per sota d unmínim fixat 
peí municipi (40). 

El Departament de Servéis Socials té oficines ais cinc districtes de 
Tel Aviv. A cada oficina de districte hi ha una persona encarregada 
del Servei de Rehabilitado que aten directament els casos o els remet 
a 1'oficina central. Aquesta consta de les següents seccions (Vegeu 
quadre no. 2): 

— Consell de Rehabilitado: format per representants del Municipi 
i d brganitzacions voluntarles. 

— Comité de rehabilitado: format per representants del Municipi i 
del Ministeri. S ocupa deis aspectes financers. 

(40) Hem vist com a la Gran Bretanya aquests programes son oberts a tots, 
"universals" mentre a Israel alguns programes teñen limitacions d'elegibilitat. 
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— Comité especial per a cees. 
— Comité de préstecs: supervisa la concessió de crédits per a petits 

negocis o per a altres finalitats. 
— Servei d'Ocupado, per a cercar treball ais discapacitáis. 
— Secció de Treballadors Autónoms: coordina 1 ajuda ais que treba-

llen peí seu compte. 
— Tallers de Rehabilitado per a discapacitats que no poden treballar 

en un lloc competitiu. 
— Clubs per a discapacitats que no poden integrar-se en activitats 

normáis. 

6. SERVEI PER A DEFICIENTSMENTÁIS 
D'aquest servei, establert 1 any 1962, depenen tots els servéis socials per 
a deficients mentáis de FAdministració Pública; li correspon, a mes, la 
funció de supervisió de les residencies per a deficients d brganitzacions 
privades, segons la llei de Supervisió d Institucions de 1965. 

Els objectius del Servei son: 
— Tractament i inserció social deis deficients mentáis 
— Servéis per a llurs famílies 
— Reclutament i formado de personal 
— Detecció de deficients mentáis 
— Prevenció de la deficiencia mental. 
Els servéis per a deficients mentáis están regulats per la "llei de Ser-

veis de Benestar (Atenció deis Deficients)" de 1969. Aquesta llei va fer 
responsable 1'Administra ció Pública de 1 atenció deis deficients mentáis 
i va establir 1'obligado de crear servéis per a ells, que, en realitat, ja 
existien pero que eren insuficients. 

La llei del 1969 estableix també que els professionals en els camps 
sanitari, educatiu i social han de comunicar ais servéis socials tots els 
casos de retard mental que trobin. La llei inclou en aquests casos no 
solament les persones amb un C.I. inferior a 65 sino també aquells 
"la capacitat inteLlectual deis quals no slia pogut desenvolupar i per 
aixó la seva capacitat d adaptado és limitada i necessiten protecció". 

Segons dades de l'any 1974 es considerava que el 0,5 per 100 de 
la població israeliana (unes 14.000 persones) entraven dins l'ámbit 
de 1'esmentada llei pero només 11.000 estaven inscrits per rebre els 
servéis o ja en rebien (41). La llei estableix que tots els casos de defi
cients mentáis han de ser reavaluats cada tres anys. 

(41) K.W. Reaglesetal., op. cit., pág., 74. 
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Els servéis socials per a deficients mentáis treballen en coordinado 
amb els servéis de sanitat, els d'educado i amb AKIM, Associació 
Israeliana per a la RehabÜitació deis Deficients Mentáis. El Ministeri 
d'Educado té un Departament d'Educado Especial que s'encarrega 
deis programes educacionals deis infants amb diferents disminucions. 
Segons la seva disminució van a escoles especiáis o a classes especiáis 
d'escoles normáis. 

Els pares deis deficients mentáis paguen els servéis d'acord amb 
els seus ingressos o bé no els paguen si no poden. Les despeses es 
distribueixen entre el Ministeri, les corporacions locáis i AKIM. 

Els servéis per a deficients mentáis inclouen: 
- Orientació i ajuda a les famílies, a través de les oficines locáis de 

servéis socials. 
- Ajuda a la llar (per a descarregar de feina la mare o perqué aques

ta pugui sortir de casa). 
- Jardins d infancia per a deficients profunds. 
- Centres de dia per a deficients de 5 a 16 anys. Els patrocinen 

conjuntament els Ministeris d'Educado i de Treball i Afers 
Socials. El Ministeri d'Educado paga els mestres i el Ministeri 
de Treball i Afers Socials paga la resta de personal necessari 
perqué el centre pugui estar obert tot el dia. Nlii ha 60 d aquests 
centres. 

- Clubs. 
- Centres de formado professional. 
- Residencies per ais que no poden viure amb la familia. El 1979 

hi ha a Israel 40 residencies per a deficients mentáis amb un total 
de 5.000 llocs. D'aqüestes 40 residencies, 22 son de l'Administra-
ció Pública i 18 d brganitzacions privades. 

El juliol del 1975 es va aprovar una esmena a la llei sobre Deficients 
Mentáis de 1969 que tracta de les normes de proteccio en casos en els 
quals un tribunal ordena la detenció d'una persona deficient mental. 
Entre les normes de proteccio, la llei preveu: una comissió d'avaluado 
que pot manar que la persona acusada tingui accés a servéis de tracta-
ment i rehabilitado; residencies tancades especiáis que poden servir per 
a complir una sentencia de presó (42). 

(42) Nacions Unides, Departament d'Afers Económics i Socials, Recent Trends 
in Legislation Concerning Rehabílitation Services for Disabled Persons in Selec-
ted Countries, 1977 (E.78.IV.1) pág., 21. 
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7. DIVISIO DE SER VEIS ESPECIÁIS 
És una divisió heterogénia que reuneix els següents departaments: 

7.1. Departament dlnstitucions Publiques 

Controla les campanyes per a recollir fons portades a terme per entitats 
privades de tipus filantrópic, 

Atorga els permisos a les institucions per a infants, vells i discapaci-
tats; segons la Uei de 1965 ja esmentada, han de ser supervisades peí Mi-
nisteri. 

Aquest Departament publica cada dos anys una guia de les entitats 
reconegudes on hi ha les llistes i dades sobre: 

— organitzacions assistencials 
— associacions d immigrants 
— associacions de dones 
— associacions i residencies per a infants i per a joves 
— hospitals de 1 administrado pública, cases de convalescéncia 
— residencies per a discapacitats 
— residencies, associacions i organitzacions per ais vells 
— escoles i residencies religoses. 

1.2. Departament de Desenvolupament 

Establert el 1972 amb la finalitat d brganitzar la construcció de residen
cies per ais defícients mentáis, ha anat ampliant les seves activitats i ara 
s'ocupa de la planificado i construcció d'altres edificis per ais servéis 
so ciáis. 

7.3. Comités Públics 

Departament responsable de l'establiment i funcionament de consells 
públics en diferents camps deis servéis socials. N'hi ha en: treball de 
comunitat, rehabilitado, deficiencia mental, vells, cees, joventut i fami
lia. 

Els consells están formats per 15 o 20 persones que son: 
— professionals en el camp de competencia del consell 
— funcionaris públics 
— personalitats destacades. 
La funció del consell és fer recomanacions ais executius del Ministeri 

sobre la política i prioritats. 
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7.4. Servéis socials a les árees administrades 

Té al seu carree la coordinació deis servéis socials a les árees ocupades 
per Israel durant la* guerra del 1967: Cisjordánia (on hi ha 21 ofícines 
locáis de servéis socials) i Gaza i Sinaí (17 ofícines locáis de servéis 
socials). 

7.5. Departament d'orientaciá per ais servéis del sector arab-israeliá 

Té com objectiu aconseguir que els servéis socials per ais árabs ciutadans 
d'Israel (575.900) s'adaptin a les seves característiques culturáis, espe-
cialment a les árees rurals. (El 36,2 per 100 deis árabs dIsrael viu en 
árees rurals mentre que deis jueus només hi viu un 9,6 per 100). 

7.6. Departament de Relacions Internacionals 

Encarregat de les relacions del Ministeri amb organismes internacionals, 
amb agencies i entitats d 'altres paisos, intercanvis d 'informació, visites 
d estudi, publicacions, etc. 

BIBLIOGRAFÍA 

Berman, Yitzchak, Social Profile of Ciñes and Towns in Israel (part 2). 
Jerusalem, Ministr-y of Social Welfare, 1977. 

Doron, Abraham, Israeli Reports, Cross-National Studies of Social Ser
vices Systems, New York, Columbia University School of Social Work, 
1976. 

Eldar, Pnina, Un experimento israeli en el tratamiento de alcohólicos. 
Jerusalem, Ministerio de Asistencia Social, 1976. 

Eran Yehiel i G. Freidheim, Services for Older New Immigrants in Israel. 
Jerusalem, Brookdale Institute of Gerontology, 1977. 

Greenberg, Harold I. I Samuel Ndiálex, Poverty in Israel Economic Reali-
ties and the Promise of Social Justice. Nova York — Londres, Praeger, 
1977. 

Habib, Jack, Children in Israel: some social, educational and economic 
perspectives. Jerusalem, The Henrietta Szold Institute, 1974. 

IsraeVs Ministry of Labour and Social Affairs. Jerusalem, Ministry of 
Labour and Socials Affairs, 1979. 

Israel Prime Ministres's O ffice, Prime Minister's Commission for Children 
and Youth in Distress. Jerusalem, The Henrietta Szold Institute, 1973. 

161 



Kramer, Ralph M., Community Development in Israel and the Nether-
lands: a Comparative Analysis. Berkeley, Institute of Internacional 
Studies, University of California, 1970. 

Kramer, Ralph, M., The Voluntary Service Agency in Israel Berkeley, 
Institute of International Studies, University of California, 1976. 

Macarov, David, "IsraeFs Social Services: Historical Roots and Current 
Situation", Meeting Human Needs (D. Thursz i J.L. Vigilante, eds.) 
vol. 1, Beverly Hills: Sage Pub., 1975. 

Macarov, David, "Service Delivery at the Neighborhood Level m. Israel". 
Meeting Human Needs, vol. 3, 1978. 

Neipris, Joseph, Social Services in Israel: Policies, Programs, Issues. Jeru-
salem, The American Jewish Committee, 1972. 

Neipris, Joseph, Social Welfare and Social Services in Israel Policies, Pro
grams and Issues in the Late Seventies, Jerusalem The Hebrew Univer
sity, The Paul Baerwald School of Social Work, 1978. 

Rapaport, Chañan i Joseph Marcus, Early Child Care in Israel. Londres, 
Gordon and Breach, 1976 (International Monography Series on Early 
Child Care, 7). 

Reagles, Kennet W., Sally Katz i G.N. Wright, Rehabilitation in Israel 
Washington, B'nai B'rith Career and Counseling Services, 1974. 

Rosenfeld, M. Joña i Lotte Salzberger, Family Needs and Welfare Pro -
visions. Socially Deprived Families and the Network of Social Welfare 
Services in Jerusalem. Jerusalem, the Hebrew University, The Paul 
Baerwald School of Social Work, 1973. 

Shapiro, Ben Zion, Social Welfare Policy in Israel: an Ideological Anal
ysis. Jerusalem, Jerusalem World Institute, 1974. 

162 



QUARTA PART: PAÍSOS BAIXOS 

1. AGRUPACIO IDESCENTRALITZACIO DELS SERVÉIS SOCIALS 
•i 

Abans de la segona guerra mundial, els servéis socials existents ais Paísos 
Baixos depenien de rAdministració Local i d organitzacions privades 
laiques. Durant els dif ícils anys de la guerra, les Esglésies van organitzar 
servéis per a ajudar la poblado, entre ells servéis d'ajuda a la llar i d'as-
sisténcía material. 

Després de la guerrajes Esglésies van expansionar aquests programes; 
a quasí totes les ciutats i pobles deis Páisos Baixos es van establir agen
cies que portaven a terme servéis, moltes vegades "repetits", és a dir 
servéis organitzats per llisglésia Católica, servéis organitzats per les dife-
rents confessions protestants i d'altres per grups filantrópics aconfessio-
nals. 

La proliferació d'entitats voluntáries va ser extraordinaria, facilitada 
per la política del govern holandés que financava ádhuc fins al 80 per 
100 de les despeses. 

El paper del govern central va quedar reduit a ser coordinador, esti
mulador i financador pero no proveidor directe de servéis. El paper de 
rAdministració Local va quedar encara mes limitat, quasi només com a 
gestor de Fassisténcia pública. 

Tanmateix, cap a l'any 1960 es sentia ja una creixent insatisfacció 
peí que fa a la forma com marxaven els servéis socials portats per les en-
titats voluntáries; els problemes de fragmentado, duplicado i interfe-
réncies eren diverses i freqüents. A mes, a les ciutats noves, ais barris 
nous o ais barris vells pero habitáis per immigrants estrangers, l'estruc-

^ 
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turació en agencies confessionals no s'adaptava a les necessitats d'una 
població en part no confessional (1). 

Un problema derivat de la fragmentació deis servéis era l'existéncia 
de petites agencies amb molt poc personal, de vegades nomésuna o 
dues persones, amb un nívell de qualitat insufícient. D'altra banda, ais 
Paísos Baixos hi ha una tradicio molt arrelada d'activitatsvoluntáriesi 
un convenciment que aqüestes entitats son mes sensibles a les necessi
tats de la gent i hi son mes a prop que les entitats oficiáis mes bu-
rocratitzades. No tothom opina així, sino que diversos grups han 
acusat algunes entitats voluntáries de sectarisme i també dlnsensibüitat 
davant els problemes mes greus de la gent. 

Com a resultat d' aquesta complexa contraposició d'interessos i 
d'opinions, el govern central ha emprés una política clarament definida 
amb la qual intenta conjuminar els drets de tots els ciutadans a uns 
servéis qualificats amb 1 existencia de les organitzacions voluntáries com 
a principáis proveídors directes deis servéis socials. 

La política del govern central es pot definir amb aquesta frase: con
trol de la qualitat via financ,ament. Les condicions imposades a les enti
tats han estat la integrado i la formació del personal. La integrado o 
fusió d'agencies té per objecte fer desaparéixer les mes petites mitjan-
9ant un procés d'agrupació i de reorganització; el govern central no fi-
nanga entitats que no tinguin un mínim de personal qualificat. D' altra 
banda, el govern central ofereix ajuda per la preparació i formació 
permanent del personal. 

Tot i que algunes entitats slian oposat al procés de fusió, aquest ha 
aconseguit resultats espectaculars quant a la disminució del nombre 
d'entitats. Per exemple, el 1968 hi havia ais Paísos Baixos 607 organit
zacions dedicades al treball social general. Al cap de 10 anys, el 1978, 
n'hi havia unes 300, resultat de l'agrupació de les mes petites. Com 
veurem després, en els servéis d'ajuda a la llar es va produir el mateix 
procés d agrupado. 

El govern central va marcant la política a seguir en concedir subven-
cions per uns programes i en canvi refusar-les per altres, de manera que 
és 1 arbitre de la situació. 

En rámbit de l'ensenyament i de la sanitat existeix el mateix siste
ma: servéis de 1 administrado pública i servéis privats finangats per 1 ad
ministrado parcialment o del tot. 

(1) Actualment el 40,4 per cent de la població di Pai'sos Baixos és católic; 33,6 
per cent de diferents esglesies protestants, 2,6 per cent pertany a altres religions i 
un 23,4 per cent no s'adscriu a cap religió. Cal aclarir que ara, les organitzacions 
voluntáries confessionals atenen tota persona que els demani ajuda, independent-
ment de la seva adscripció religiosa. Anys enrera no era així. 
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Així com aquest procés va iniciar-se al principi de la década deis 60, 
uns deu anys mes tard se nlia iniciat un altre: la descentralització de les 
funcions del govern central cap a rAdministració Local en 1 esfera deis 
servéis socials. L'estiu del 1974, el govern va publicar Finforme d'una 
comissió consultora constituida el 1973 sobre els problemes existents 
en la política de servéis socials i en la legislado de servéis socials. L in
forme recomanava una descentralització de les funcions de planificado 
i financament tot i retenint el govern central funcions clau com la de 
fixar el nivell mínim de servéis que haurien de ser establerts a través 
d'una Uei global sobre els servéis socials (2). 

L'informe confirmava 1'existencia de problemes de coordinado 
entre el govern central, les entitats voluntades i l'administració de les 
províncies i deis municipis. També per resoldre aquest problema reco
manava la preparado d un projecte de llei marc que refongués les dispo-
sicions legáis disperses en diferents liéis. Aquest projecte de llei está 
actualment en procés; de moment ha entrat en vigor, el primer de gener 
del 1979, un decret ministerial per a la descentralització deis servéis 
culturáis i socials. 

En resum, podem sintetitzar el procés historie deis servéis socials ais 
Paisos Baixos en els darrers trenta-cinc anys en tres fases: 1) Predomini 
de les organitzacions voluntarles. 2) Paper creixent del govern central 
fins a constituir-se en rector deis servéis socials. 3) El govern central vol 
compartir les seves funcions amb radministració local. Cal aclarir que 
ens estem referint ais servéis socials exceptuant 1 assisténcia económica. 
Aquesta, com veurem, sempre 1 han gestionada els ajuntaments, d acord 
amb procediments establerts peí govern central. 

A continuado explicarem les línies generáis d'organització de les 
tres entitats proveidores de servéis socials: el govern central, els munici
pis i les organitzacions voluntáries. 

2. GOVERN CENTRAL: EL MINISTERI DE CULTURA, ESPLAI 
I TREBALL SOCIAL 

Hem vist com a Iugoslávia el terme oficial per a designar el que nosaltres 
denominem servéis socials era 1 equivalent a "benestar social". En canvi, 
ais Paisos Baixos el terme equivalent a "Benestar social" té, en el llen-
guatge oficial, un significat molt mes ampli que inclou els següents con-

(2) G. Hendriks, New Trenas in social welfare policy in the Netherlands. Rijs-
wijk, Ministry of Cultural Affairs, Recreation and Social Welfare, 1978, págs., 
18-20. 
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ceptes: la conservado del medi ambient, la seguretat social, els servéis 
socials, la sanitat, 1 ensenyament. 

Deis catorze rninisteris existents, set teñen competéncies en benestar 
social, considerat en aquest sentit ampli. Per a coordinar la política de 
benestar social, al nivell mes alt hi ha un Consell de Benestar que har-
monitza els set rninisteris. Aquests son: 

— Ministeri d'Assumptes Socials (treball i seguretat social), 
— Ministeri d'Habitatge i Planificació Territorial, 
— Ministeri de Salut Pública i Higiene Ambiental, 
— Ministeri d 'Agricultura i Pesca, 
— Ministeri d Educació i Ciencia, 
— Ministeri de Justicia (en relació ais servéis socials té competéncies 

sobre: protecció de menors; delinqüéncia juvenil; servéis de lliber-
tat a prova), 

— Ministeri de Cultura, Esplai i Treball Social. 
El primer ministre presideix Fesmentat Consell de Benestar que té 

com a coordinador el Ministre de Cultura, Esplai i Treball Social. El 
Consell de Benestar discuteix assumptes com la coordinacio de la legis
lado sobre benestar, l'establiment de comissions interdepartamentals 
sobre diversos aspectes del benestar social; n'hi ha per a coordinar els 
rninisteris en relació a: política respecte a la joventut, política per a la 
tercera edat, política regional de benestar, política respecte ais esports, 
política de remodelació urbana i política de rehabilitado deis discapaci-
tats. 

Per decisió del Consell de Ministres es va crear, el 1974, una Oficina 
de Planificació Social i Cultural que funciona com una entitat semiautó' 
noma, vinculada al Ministeri de Cultura, Esplai i Treball Social. Ais 
Pai'sos Baixos existien dues Oficines Nacionals de Planificació: una per 
a la planificació económica i una altra per a la planificació territorial. 
La creado d'aquesta tercera Oficina Nacional de Planificació és una 
mostra de la creixent preocupado per una racionalització de la política 
de benestar social. L'Oficina de Planificació Social i Cultural actúa com 
a font d Informado i consulta pels set rninisteris esmentats i peí Consell 
de Benestar. Publica informació sobre dades actuáis, tendéncies socials 
futures, árees i sectors problemátics, prioritats a establir, etc. (3). 

Al Ministeri de Cultura, Esplai i Treball Social li corresponen la ma-
joria de competéncies en servéis socials i la coordinacio de la política de 

(3) L'Oficina de Planificació Social i Cultural ha publicat uns estudis bi-anuals, 
els anys 1974, 1976 i 1978, que han estat tradui'ts al angles. L'últim publicat és 
el Social and Cultural Report, 1978, Social and Cultural Planning Office, Rijs-
wijk, 1978. 
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benestar social. Des del 1953 existia un Ministeri de Treball Social que 
el 1965 va integrar-se en un nou Ministeri de Cultura, Esplai i Treball 
Social (4) orientat a "promoure el benestar social i cultural". 

El pressupost del Ministeri de Cultura, Esplai i Treball Social per 
l'any 1979 és de 9.364 milions de florins, la qual cosa representa un 
8,9 per 100 del pressupost del país (5). El pressupost per l'any 1980 
puja a 9,403 milions de florins (6) i dintre del Ministeri Fassignació de 
fons és com segueix (7): 
Assisténcia económica 
Desenvolupament social 
Fons per a membres de la resistencia 
Radio, TV i premsa 
Assumptes culturáis 
Personal 
Conservació de la natura i esplai 
Despeses generáis del Ministeri 

El Ministeri té quatre direccions generáis que corresponen a les qua-
tre grans árees de la seva competencia: Direcció General d'Assumptes 
Culturáis; Direcció General per a la Conservació de la Natura, Esplai i 
Mitjans de Comunicado; Direcció General d'Assisténcia Pública; i Di
recció General de Desenvolupament Social. 

Els servéis generáis del Ministeri están formats per les següents divi-
sions: 

— Assumptes Generáis 
— Relacions Internacional 
— Comptabilitat 
— Organització Central i Eficiencia 
— Informació, Documentado i Biblioteca 
— Assumptes legáis i legislado 
— Assumptes económics 
— Planificado de defensa civil i emergéncies 
— Direcció Central de Planificado i Coordinado. 
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(4) En la documentado en anglés el nom d'aquest ministeri és traduit de vegades 
com "benestar social'*, d'altres com "treball social". De fet, el nom holandés és 
equivalent a "treball social": Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappe-
lijk Werk. 

w 

(5) The Netherlands Budget Memorándum, 1979. La Haia, Ministry ofFinance, 
1979,pág., 78. 

(6) Un florí equival a unes 34 pessetes. 

(7) Ibídem, págs., 84-85. 
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Aquesta última divisió, la Direcció Central de Planificació i Coordi
nado, coordina el procés de descentralitzacio en els aspectes socials i 
culturáis; planifica els servéis a escala regional; planifica i coordina els 
programes de renovació urbana, etc. 

Vegem ara 1 'organització de les dues direccions generáis relacionades 
amb els servéis socials. 

La Direcció General d'Assisténcia Pública dirigeix la política d'assis-
téncia pública i coordina la seva gestió, encomanada a 1' Administra ció 
Local (vegeu la pág. 169). Está formada per les següents seccions: 

— Oficina de Consultors Medies 
— Divisió d'Assumptes legáis 
— Coordinado i Administrado General 
— Divisió de Preparació de Política (S'ocupa de: investigado, plani

ficació, assumptes económics, programació económica) 
— Divisió de Servéis d 'Assisténcia (Coordina els servéis d 'assisténcia 

pública. S'ocupa a mes de l'assisténcia pública a la població nó
mada) 

— Divisió de Prestacions d 'Assisténcia Pública (S ocupa de la coordi
nado de les prestacions i de l'assisténcia ais treballadors autó-
noms) 

— Secció de Coordinado i Avaluado de la Política d'Assisténcia 
Pública 

— Unitat encarregada de les pensions i beneficis per a les victimes de 
la guerra i de la resistencia. 

La Direcció General de Desenvolupament Social és l'entitat adminis
trativa encarregada de la majoria de servéis socials, excepció feta deis de 
protecció de menors (que, com hem dit, depenen del Ministeri de Justi
cia) i de les ajudes económiques. 

Aquesta Direcció General té tres divisions per ais aspectes generáis: 
Divisió de Planificació; Divisió d'Assumptes Generáis i Divisió de Pro-
moció de la Formado Professional. 

Les competéncies sobre els diferents servéis están agrupades en tres 
unitats: Direcció de Servéis Socials, Direcció de Treball Social i Cultural 
i Unitat de Minories Culturáis. 

•r 

Cada Direcció té unitats encarregades deis diferents camps que a con
tinuado enumerarem. Cal insistir que respecte a la majoria de camps la 
responsabilitat d'aquesta Direcció General és definir política, coordinar 
les entitats privades, controlar els seus servéis, etc. etc. Algunes unitats 
dirigeixen servéis que depenen directament del ministeri, així la "Secció 
de Consellers Socials" (servei existent a les ciutats amb funcions d infor
mado per a tots els ciutadans) o bé la "Secció d'Institucions especiáis 

per a joves" que coordina 21 institucions per a adolescents amb proble-
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mes personáis i familiars, que depenen directament del Ministeri. 
La relació completa de competéncies de les tres Unitats és la se-

güent: 
r 

Direcció de Servéis Socials. Es responsable de: 
— benestar de la familia 
— tercera edat 
— participado de la dona a la societat 
— rehabilitado social de discapacitats f ísics i psíquics 
— consellers socials 
— protecció deis usuaris (política de permisos i inspecció de crédits 

amb finalitats socials). 

Direcció de Treball Social i Cultural: 
— treball de comunitat 
— educació d adults 
— clubs i centres socials 
— joventut (8) 
— institucions especiáis per a j oves. 

Unitats de Minories Culturáis. Té seccions dedicades a: 
— treballadors estrangers 
— surinamesos 
— antillans 
— moluquesos 
— població nómada 

3. ADMINISTRACIÓ LOCAL: LES OFICINES MUNICIPALS DE 
SERVÉIS SOCIALS 

El 1900, els Pai'sos Baixos amb una població de 5 milions tenien 1.121 
municipis. El 1940, amb una població de quasi 9 milions, el nombre de 
municipis només era de 1.051, mentre que a Pactualitat amb una pobla
ció de 13.900.000 habitants el nombre és de 841. 

Després de la segona guerra mundial es va accelerar el procés d agru
pado de municipis per raons d'eficiencia a causa de les dificultats que 

(8j Cal aclarir que aquesta divisió té competéncies sobre Tesplai en centres so
cials, clubs de barri, etc., mentre que la Direcció General per a la Conservacio de 
la Natura, Esplai i Mitjans de Comunicació té competencia sobre els esports, les 
activitats a Taire Iliure i pares nacionals. 
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els municipis petits teñen per a proporcionar servéis de la mateixa 
qualitat que els municipis grans. Aquest procés té una contrapartida 
negativa: 1'interés i la motivado de la població pels assumptes públics 
son mes intensos a les petites unitats adirúnistratives que a les aglome-
racions urbanes o metropolitanes (9). 

La divisió territorial superior ais municipis és la provincia: ntii ha 
onze. Les províncies han anat perdent les competéncies que, abans de la 
segona guerra mundial, tenien sobre alguns servéis socials. Com abans 
explicávem, son els ajuntaments els que actualment van augmentant la 
seva responsabilitat sobre els servéis socials, pero és en l'ámbit de la 
formulado d'una política i de la coordinado deis servéis mes que en la 
prestació directa que és quasi totalment a les mans de les organitzacions 
voluntáries. En canvi, l'ajuda económica depén exclusivament deis mu
nicipis. 

Cada ajuntament té una Oficina Municipal de Servéis Socials (Ge-
meentelijke Sociale Dienst) on es reben les peticions dajuda económica 
deis ciutadans. Aqüestes ajudes están contemplades en la llei d Assistén-
cia General de 1965 (Algemene BijstandsWet)que substituí lantigallei 
de Pobres de 1912. A la llei de 1912, la responsabilitat de 1 ajuda econó
mica recau sobre les Esglésies, les organitzacions privades i només en 
últim terme sobre radministració pública. La llei de 1965, en canvi, esta-
bleix que l'ajuda económica és assumpte de 1 administrado pública; els 
ciutadans teñen el dret legal de demanar ajuda económica si no poden 
atendré les seves necessitats o les de la seva familia i ádhuc si están en 
perill imminent de no poder atendre-les, és a dir, que poden demanar 
ajuda preventiva. 

Aquesta llei es basa en els principis de solidaritat, de redistribució de 
la renda cap ais ciutadans menys privilegiáis i en la creenca que tot cap 
de familia procura mantenir-la, pero si en un moment determinat no 
pot fer-ho, l'Administració pública está obligada a ajudar-lo. 

L'oficina municipal té l'obligació de contestar les peticions d'ajuda 
amb una certa rapidesa -abans d'un mes, com a norma general— pero 
ha de basar la seva contesta en una investigado de la situació familiar o 
individual. Si la resposta és negativa, l'Oficina ha d explicar els motius a 
l'interessat. Aquest, en cas de disconformitat, pot reclamar al Comité 
Municipal d'Apel.lacions; en segon lloc al govern de la provincia on és 
situat el municipi. En última instancia pot apel.lar al Comité Reial 
d'Apel.lacions. 

Les ajudes económiques varíen d uns municipis a altres. En general, 

(9) G. Hendriks, Community Development and Democratisation (Rijswijk, Mi-
nistry of Cultural Affaiis, Recreation and Social Welfare, 1974) pág., 34. 
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el máxim concedit és equivalent al salari mínim. El Ministeri ha esta-
blert normes generáis d'interpretado de la llei, perqué sembla que els 
primers anys hi havia criteris massa diferents entre els Ajuntaments que 
causaren diferencies de tráete entre els ciutadans. Malgrat que les ajudes 
es concedeixen sobre una base individual o familiar, hi ha programes per 
a grups de persones amb necessitats comunes com son discapacitats i 
vells que no teñen accés ais beneficis de la Seguretat Social. També hi 
ha un programa per a treballadors autónoms que están en dificultats. 

Els Municipis están també encarregats de la gestió de la Llei d'Atur. 
Després deis primers sis mesos en atur, coberts per la Seguretat Social, 
la llei d'Atur atorga ajuda durant dos anys en una quantitat equivalent 
al 75 per 100 de 1 ultim salari cobrat. 

Les Oficines Municipals d'Assisténcia realitzen les provisions de les 
dues liéis esmentades. Aquesta és la seva tasca principal; tanmateix en 
alguns municipis grans s'encarreguen de preparar plans per a la política 
local de benestar que presenten al Consell Municipal. Algunes oficines 
porten també a terme tasques de treball social familiar. (No hem trobat 
dades sobre 1 extensió d aqüestes tasques). 

Respecte a les despeses de les Oficines Municipals d'Assisténcia, el 
govern central abona el 100 per 100 de les ajudes económiques mentre 
que els municipis es fan canee de les despeses de sous i manteniment de 
les oficines. 

El 1965 —primer any d'aplicado de la llei d'Assisténcia Pública-
l'import total de les ajudes económiques va ser de 540 milions de flo-
rins. L'any 1975 va pujar a 3.700 milions, deis quals 1.100 milions van 
correspondre a ajudes a vells. Uns 430.000 holandesos es van beneficiar 
d'aquestes ajudes económiques, la qual cosa va representar un 3,17 per 
100 de la població total del país. 

En els últims anys el nombre de peticions ha augmentat enormement 
de forma que en algunes oficines ha produit un "caos administratiu to
tal", seguit de canvis en la direcció i organització de les oficines (10). 
Molts deis nous directius han reclamat i han aconseguit mes personal 
per a portar a terme una tasca cada any mes febcuga i complicada. Alho-
ra han declarat que la tasca d'ajuda económica no es pot separar d'una 
ajuda psicosocial. En aquest punt coincideixen amb el criteri de les ulti
mes promocions de funcionaris deles oficines(11)J, els quals rebutgen 

(10) Jan Plasmans, "A conceptual framework for the comparative study of the 
internal functioning od Municipal Social Service Agencies" a Research on Munici
pal Social Service Agencies (Tilburg, Institute for Social Research, 1976), pág. 4. 

(11) La formacio d'aquests funcionaris consisteix en un programa, de grau mitjá, 
de tres anys de duració. 
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la feina purament burocrática i volen donar una orientado de treball 
social al seu tráete amb la gent. El canvi d'orientado desitjat no és tan 
fácil d aconseguir; en primer lloc, perqué per a un enfocament de treball 
social en lloc de la tramitado d elegibilitat cal molt mes temps i perso
nal; en segon lloc, perqué el treball sodal familiar el porten a terme 
organitzacions voluntades. Sembla, dones, una situado no resolta ja que 
els Consells Municipals no están dísposats a fer mes despeses per a aug
mentar el personal de les Ofícines i d altra banda aquest personal es res-
sent que les entitats voluntarles estiguin totalment financades peí go-
govern central. 

4. LES ORGANITZACIONS VOLUNTÁRIES 

La majoria de les organitzacions voluntarles (12) deis Pai'sos Baixos van 
comencar com a servéis portats a terme exclusivament per personal vo
luntan. Progressivament van incorporar personal professional per millo-
rar i expansionar els seus servéis, de forma que en 1 actualitat 1 estructu
ra básica de la majoria de servéis está basada en treball professional. 
Tanmateix, en els darrers sis o set anys sha produít un renaixement del 
voluntarisme i ha augmentat el nombre de persones voluntáries que tre-
ballen en grups organitzats per ells mateixos o bé ajudant els professio-
nals. Hi ha un Consell de Treball Voluntan que agrupa diverses organit
zacions. El Ministeri de Cultura, Esplai i Treball Social segueix una 
política d'encoratjar el treball voluntan (13). 

Com explicávem abans, el govern central fínanca del tot o parcial-
ment aqüestes organitzacions. L'actual procés de descentralizado tras-
passa aquest financament a 1'administrado local. 

Les organitzacions han de presentar cada any al govern central i a les 
autoritats municipals un informe sobre els seus objectius i les seves acti-
vítats i una proposta de pressupost. A mes, cada quatre mesos han de 
presentar un informe amb el nombre d'empleats, el nombre d'hores 
treballades i els salaris pagats. El govern té un sistema de control a tra
vés de visites de funcionaris seus a les organitzacions; també controla 
l'actuació de les entitats, rebent i investígant les queixes del públie so
bre els servéis. 

(12) El mot neerlandés per a designar aqüestes organitzacions és "stichtingen" 
que vol dir entitats que no fan beneficis. 

(13) G. Hendricks, New Trends in Social Welfare Policy in the Netherlands, op. 
cit.,pág., 87. 
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En l'actualitat, les organitzacions voluntáries están agrupades a nivell 
regional formant associacions que les coordinen amb 1' administrado 
local (14). També s'agrupen per especialitats formant associacions 

r 

d'ámbit nacional que porten a terme funcions d investigado, de consul
ta, de coordinado entre les entitats i amb el govern central. Així hi ha 
una associació nacional que agrupa les agencies voluntáries que es dedi
quen a la infancia, una áltra per a les agencies que ofereixen servéis ais 
treballadors estrangers, etc., etc. Aqüestes associacions d ambit nacional 
també están subvencionades peí govern central que hi veu un mitjá 
de millorar la coordinado i la qualitat de les agencies que formen 1 asso
ciació. 

Per a la coordinado general de totes les agencies voluntáries amb el 
Ministeri de Cultura, Esplai i Treball Social i amb radministracio local 
hi ha un organisme, el Consell Nacional de Benestar Social. 

En l'ámbit deis servéis coordináis peí Ministeri de Cultura, Esplai i 
Treball Social, el servei que compta amb un major nombre d 'entitats 
voluntáries és el servei d'ajuda a la llar; tenint en compte el seu desen-
volupament ais Paísos Baixos, li dediquem un apartat al final d'aquest 
capítol. 

Un altre tipus de servei que també porten a terme organitzacions 
voluntáries és el treball social general; amb aquest terme, ais Paisos 
Baixos denominen les agencies dedicades a proporcionar informado i 
ajuda a qualsevol ciutadá, seguint els principis i els métodes del Treball 
Social. Hi ha mes de 250 organitzacions dedicades a aquesta tasca. Se-
gons les estadístiques, les consultes mes freqüents son sobre: habitatge, 
educació deis filis, problemes matrimoniáis, relacions sexuals, treball, 
relacions interpersonals i problemes de soledat. 

Sense pretendre una enumeració exhaustiva, detallarem altres servéis 
proporcionáis per les organitzacions voluntáries: 

Servéis d'ajuda per teléfon. Proporcionen una primera orientació en 
problemes personáis i socials. Generalment trameten les consultes cap 
a servéis especialitzats. 

Óficines d'orientació personal i familiar. Son centres especialitzats en 
problemática relacionada amb la salut mental. N'hi ha 50 al país. El 
personal está format per equips de psiquiatre, psicóleg, assistent social, 
metge i sacerdot o pastor. 

Centres d'orientació per a ¡oves. Aquests servéis, els d'ajuda per 
teléfon i les óficines d'orientació personal i familiar son els tres tipus 

(14) El 1973 les principáis denominacións religioses van agrupar Uuis servéis so
cials a les ciutats i a les regions formant una entitat anomenada JOINT. 
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de servéis que en els darrers anys han presentat un major augment del 
nombre de trebaüadors voluntaris. Alguns Centres d'orientació per a 
joves volen oferir una ajuda preventiva anant a les causes socials que 
originen els problemes deis joves, especialment l'addicció a drogues i 
Falcoholisme. L'enfocament radical d'alguns d'aquests centres els ha 
portat a renunciar a les subvencions oficiáis (15). 

Servéis per a discapacitats físics, Quasi tots els servéis per a discapaci-
tats físics son d'organitzacions voluntáries (pocs municipis teñen algún 
centre propi). Están agrupats en 1 'Associació deis Paisos Baixos per a la 
Rehabilitació. Mantenen servéis d'ajuda i orientado personal, centres 
d activitats, servéis de vacances. 

Servéis per a deficients mentáis. Hi ha unes 50 organitzacions, agru-
pades en tres associacions nacionals. Teñen centres de dia per a infants 
i per a adults, residencies, servéis de vacances, servéis de families substi-
tutes i d altres servéis. 

Servéis per a la tercera edat, Vint organitzacions dedicades a servéis 
per a vells s'agrupen en la Federado per a la Política per a la Vellesa, 
on son també representades les assodacions de jubiláis. 

Servéis per a trebaüadors estrangers. Ofereixen básicament servéis 
d'orientació personal, servéis culturáis i d'esplai. Hi ha 17 organitza
cions agrupades en la Fundado Nacional per al Benestar deis Trebaüa
dors Estrangers. 

Altres servéis socials proporcionáis per entitats voluntáries son: 
— Guarderies i servéis d esplai per a infants 
— Centres per a educació d adults 
— Residencies amb cursos intensius també per a 1 educació d adults 
— Centres socials de barri 

- Albergs per a persones sense habitatge. 

SERVÉIS D'AJUDA A LA LLAR 
Els paisos escandinaus i els Paisos Baixos son els que teñen mes desen-
volupats els servéis d'ajuda a la llar. A Suécia hi ha un treballador 
d'ajuda a la llar per cada 923 habitants; a Noruega la proporció és 
d'un per 840 habitants; ais Paisos Baixos un per cada 600, mentre 
que a Gran Bretanya n'ni ha un per cada 232 habitants (16). 

(15) Sociaal an Cultureel Planbureau, Sociaal en Cultureel Report, 1976 (edició 
en anglés), La Haía, 1976, págs., 37-38. 

(16) "Quelques aspects de l'evolution actuelle des services d'aide familiale", 
Bulletin d'Information, no. 14 del Conseil International des Services d'Aide Fa-
miliale, abril 1978, pág., 46. 
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Els servéis d'ajuda a la llar son forga apreciáis ais Paisos Baixos 
i ben coneguts pels holandesos. Com a Gran Bretanya, atenen casos de 
disgregado, crisi en la vida familiar per problemes de malaltia, disca-
pacitat, absencia, accident, etc. Atenen també una alta proporció de 
vells que viuen sois i de discapacitats. 

Un estudi fet l'any 1975 arribava a les següents conclusions: hi ha 
ais Paisos Baixos uns 4 milions de famílies; a un 20 per 100 d'elles, 
almenys durant una setmana l'any, els ha faltat la persona que habitual-
ment fa les tasques domestiques. Les tres quartes parts d aquest 20 per 

100 de famílies no demana servéis d'ajuda a la llar. Els que ho demanen 
formulen aproximadament unes 200.000 peticions. D aqüestes 200.000 
peticions, un 40 per 100 no son ateses perqué les agencies no ho consi
deren oportú o bé perqué la familia retira la petició. Les demandes ate
ses son unes 120.000 l'any (17). 

Una altra dada, també del 1975, indica que el total d "hores treballa-
des peí personal deis servéis d ajuda a la llar durant 1 any, sense comptar 
les hores deis desplagaments, va ser de 68.765.000 hores. 

Com altres servéis socials, els servéis d ajuda a la llar ais Paisos Baixos 
van néixer i desenvolupar-se com entitats privades. Existien ja abans de 
la segona guerra mundial, pero la seva expansió s'esdevingué després de 
la guerra. 

En l'actualitat existeixen 264 agencies d'ajuda a la llar. D'aqüestes, 
86 son considerades agencies A, que son les que compleixen les normes 
del govern en relació a personal i área d actuació. 

Les agencies A han de teñir com a mínim 15 treballadors a pie temps 
o bé 45 a temps parcial. Respecte a qualificacions del personal han de 
teñir la següent estructura (18): 

— un director, amb un títol universitari, 
— caps de supervisors: un cap per a cada 6 o 10 supervisors. Han de 

teñir formado professional i experiencia en els servéis socials, 
— supervisors: un supervisor per cada 15 treballadors a temps com-

plet o 30 a temps parcial. 
El nombre d'agencies va disminuint com a conseqüéncia de les fu-

(17) Rudi Jacob, Help in Time of Need, A Summary of the Findings of Two 
Home Help Surveys. La Haia, Nederlands Instituí voor Maatschappelijk Werk 
Onderzock (s.a.) pág. 17. 

(18) Conseil International des Services d'Aide Familiale, Management des Servi
ces d'Aide Familiale. Documentado del V Congrés Internacional. Montreux, 
1977, págs. 68-69. 
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sions entre elles; el 1962 n l ü havia 973; el 1972, 600; el 1975, 310; el 
1976 ja només 266 (19); el 1977,264 agencies. 

Hi ha 11 Comités provincials de servéis d'ajuda a la llar correspo-
nents a les 11 províncies. Proporcionen servéis i informado a les agen
cies de la seva área. 

A nivell nacional existeix el Consell Central de Servéis d'Ajuda a la 
Llar (Céntrale Raad voor Gezinsverzorging) que també es una entitat 
privada. S'encarrega de les relacions amb el Ministeri de Cultura, Esplai 
i Treball Social i amb el Parlament. La seva funció principal és orientar 
les agencies i els comités provincials en els següents punts: política de 
personal, finances, condicions de treball, organització i funcionament 
deis servéis. A mes, té servéis d'investigació i bibliografía i organitza cur
sos i seminaris per a la formado del personal. 

Respecte a la financiado de les agencies, cal remarcar que el govern 
central des del 1971 s havia fet carree de part de les seves despeses i des 
del 1976 les financa quasi totalment -tractant-se d'agéncies A. Vegem 
el creixement de les subvencions del govern a aquests servéis: 

1970 50 milions de florins 
1971 245 „ „ „ 
1974 530 „ „ „ 
1976 778 „ „ „ 
1977 927 „ „ „ 

Algunes de les persones o famílies ateses paguen el servei d'acord 
amb una escala fíxada peí Govern Central amb 1 assessorament del Con
sell Central de Servéis d 'Ajuda a -la Llar. La contribució máxima fixada 
és de 5,50 florins lliora (1977). Aqüestes contribucions constitueixen 
una part molt petita de les despeses. El 1976 van representar només el 
7 per 100 del cost total deis servéis. 

Personal. El 1976 el nombre de persones empleades en les 266 
agencies locáis era de 89.500. Aquest personal estava format pels se
güents grups: 

a) Treballadors d'ajuda a la llar qualificats a pie temps 8.200 
b) Treballadors qualificats amb una preparado inferior 

al grup a), a pie temps 9.100 
c) Treballadors a temps parcial (quasi tots treballant 

amb vells o amb persones soles) 68.550 
d) Personal directiu i administratiu 3.650 
Les ultimes dades disponibles, corresponents a 1977, indiquen un 

(19) National Reports (The Netherlands), V Congrés Internacional del Consell 
Internacional de Servéis d'Ajuda a la Llar. Montreux, 1977, pág., 74. 
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augment del nombre de personal: la xifra total ha pujat fins a 101.057 
treballadors: 84.290 a temps parcial i 16.767 a pie temps. El nombre 
d 'agéndes és de 264 i la quantitat mitjana de treballadors per agenda 
és de 383 (20). 

Les diferents qualifícadons son: 
a) "Gezinverzorgsters" (significa en neerlandés "els qui teñen cura 

de les famílies). Han tingut una preparació de 2 anys (10 mesos 
de formació teórica i 10 mesos de formació práctica) a una de les 
24 escoles de formació en aquest camp existents al país. Es consi
dera que teñen una preparació suficient per a substituir la persona 
que mena la casa. Dins d aquest grup, n lii ha uns 200 amb un cer-
tificat, aconseguit després d'un any de formació, per a tractar 
amb famílies problemátiques. 

b) "Gezinshelpsters" (vol dir "els qui ajuden les famílies"). Teñen 
un certificat de formació en alguna de les 20 escoles d economía 
doméstica i a mes un curs específic de formació per ajuda a la 
llar. A diferencia del grup anterior, la seva preparació els capacita 
per a ajudar la persona que porta la casa, pero no per a substituir
la. 

c) Treballadors a temps parcial bé amb alguna formació professional 
bé amb experiencia. 

Veiem, dones, que aproxima dame nt un 20 per 100 del personal té 
una formació professional per a aquests servéis. Aquesta situació és 
diferent a la británica on no hi ha escoles de formació. Una de les conse-
qüéncies de renfocament holandés és que el personal té mes preparació 
teórica pero menys experiencia práctica. 

Una altra conseqüéncia és que la mitjana d'edat deis traballadors és 
mes baixa ais Paisos Baixos. 

Per mantenir la qualitat deis servéis es fan cursos i seminaris de for
mació permanent, organitzats a escala nacional o local. Slian fet semi
naris sobre: 

— servéis a llars on la mare té problemes psiquiátrics 
— servéis a llars en casos de malalties cróniques 
— servéis per a vells. 
En els últims anys, el Consell Central de Servéis d'Ajuda a la Llar es

tá portant a terme nous programes que intenten adaptar-se a les can-
viants necessitats socials. Él 1976 va iniciar un programa de servéis da-
juda a la llar especialment enfocat per famílies amb un sol progenitor. 

(20) "Comparative Survey", Bulletin (International Council of Homehelp Servi
ces) no. 15, abril 1979, pág., 15. 
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Aquest programa va ésser iniciat després que el Ministeri de Cultura, Es-
plai i Benestar demanés al Consell Central de Servéis d'Ajuda a la Llar 
un estudi sobre les necessitats d'aquestes famílies. Es va nomenar una 
comissió que el febrer del 1976 va publicar un informe recomanant es-
tablir el servei esmentat. S'ha de teñir en compte que ais Pai'sos Baixos 
el 1976 es calculava que hí havia 219.200 famílies amb un sol progeni
tor: 39.800 sense la mare i 179.400 sense el pare. 

Una altra innovado son les unitats centráis, experiencia que s'está 
portant a terme ais municipis de Venlo i Veendam (21). Es tracta d'uns 
servéis per a preparació de menjar, per a rentat i planxat de roba i ádhuc 
per a tenir-hi infants durant unes hores el dia que serveixen ais treballa-
dors que son a diverses cases de la mateixa área. Aquesta experiencia 
intenta una racionalitzacio i centralitzacio d algunes feines domestiques 
per a aconseguir una reducció deis costos del servei. 

Altres programes recents son: 
- Servéis no periódics per a vells i per a discapacitats que consistei-

xen en ajudes en casos de trasllat, reparacions de.la casa, neteja a 
fons de la casa un cop l'any, etc. Aquests servéis es fan en part 
amb 1 ajuda de voluntaris. 

— Servéis d'ajuda a la llar combináis amb famílies que atenen els in
fants durant unes hores al dia o durant la nit. 

5. TREBALL DE COMUNITAT 

Abans d'acabar aquesta exposició sobre Torganització general deis ser-
veis socials ais Paisos Baixos dediquem unes pagines al treball de comu-
nitat, en una descripció que, inevitable me nt, será esquemática si tenim 
en compte la complexitat i multiplicitat de projectes de treball de co-
munitat en aquell país. 

En el treball de comunitat tornem a trobar una forta relació entre 
govern central i organitzacions voluntarles i la incorporado mes tardana 
deis municipis. Tanmateix, a diferencia d altres servéis realitzats básica-
ment per entitats voluntarles, respecte al treball de comunitat el govern 
central Jia estat i segueix sent el primer i principal impulsor. La major 
part deis projectes de treball de comunitat comten amb 1 ajut económic 
de 1'Administrado pública per a les despeses d'administrado, edificis, 
sous del personal i manteniment de les activitats. Per aquest motiu el 

(21) G.L.W. Gommans, Experiments a Must, Utrecht, Céntrale Raad voor Gezi-
nsverzorging, 1976. 
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treball de comunitat slia expansionat molt ais Paísos Baixos. Llmpuls 
per a la seva expansió i la filosofía que llia inspirat han sorgit principal-
ment de la Direcció General de Desenvolupament Social del Ministeri de 
Cultura, Esplai i Treball Social. 

La documentació d'aquest Ministeri empra el terme "treball de co
munitat" en un sentit ampli que inclou els conceptes "d organització de 
la comunitat", de "desenvolupament comunitari" i també d'altres que 
nosaltres designaríem com "educado d'adults" o simplement com 
"coordinado d'entitats" (22). Ala decisió d' adoptar el terme "treball de 
comunitat" substituint els termes "organització de la comunitat" i 
"desenvolupament comunitari", hi van arribar en una reunió d experts 
europeus, convocada peí Ministeri holandés de Cultura, Esplai i Treball 
Social Fany 1967 (23). Des d'aleshores en la documentació oficial deis 
Paísos Baixos el terme mes freqüentment utilitzat és el de treball de co
munitat. 

Vegem ara algunes dades históriques sobre l'evolució del treball de 
comunitat ais Paísos Baixos. 

Els anys 1951-52 el govern holandés va iniciar un pía de desenvolu
pament económic d'algunes regions rurals del nord i del sud del país, 
afectades d'atur i d'éxode de la població cap a les regions industrialitza-
des i superpoblades de l'oest. Es van seleccionar 44 punts, denomináis 
"árees d estimulado" i el govern va atorgar ajudes ais municipis d aqües
tes árees per a la preparado de sol industrial, per a la construcció dha-
bitatges socials i d'escoles de formado professional així com crédits a 
empreses privades per a la creado d industries. 

Un any mes tard, el 1953, en ser creat el Ministeri de Treball Social, 
introduí la idea d'aplicar els principis i métodes del desenvolupament 

(22) L'organització de la comunitat és el procés de creació d'institucions socials 
(oficiáis o privades), de la seva utilització i de la coordinació de les seves activi-
tats mitjancant la participació deis individus i deis grups de la mateixa comunitat. 
El desenvolupament comunitari és un procés que implica la coordinació de di
versos sectors: agricultura, habitatge, sanitat, educació, servéis socials, etc., 
utilitzant la iniciativa i la participació de la comunitat. 
El desenvolupament comunitari té un ámbit físic major ja que, generalment, 
s'aplica a árees rurals mentre que Forganització de la comunitat s'aplica prefe-
renment a árees urbanes. Tanmateix, el desenvolupament comunitari ha d'inclou-
re un procés d'organització de la comunitat i cal una acció conjunta interdisci-
plinar mentre que per a Torganització de la comunitat cal l'actuació deis treba-
lladors de comunitat. 

(23) Ralph M. Kramer, Community Development in Israel and the Nétherlands: 
a Comparative Study, pags., 16-11. En les mateixes pagines aquest autor es queixa 
de la "manca de rigor conceptual" de la bibliografía neerlandesa sobre el treball 
de comunitat, on s'empran indistintament els termes organització de la comunitat 
i desenvolupament comunitari. 
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comunitari a les árees dfestimulado. A fináis del 1954 s'iniciava un 
projecte de desenvolupament global que volia incloure, al costat del 
desenvolupament económic, el desenvolupament social i cultural i la 
participado de la poblado de 1 área en el procés, 

Els passos que es van seguir van ser: es va crear un marc administra-
tiu a nivell nacional i un altre a nivell provincial per fer una planificado 
social. En aquest marc administratiu participaven sis Ministeris (Educa
do; Agricultura; Assumptes Socials i Sanitat; Habitatge; Economía; In
terior) i el Ministeri de Treball Social actuava com a coordinador. D al-
tra banda es va fer una acció per aconseguir la participado de la pobla
do; es publicava un butlletí amb informado sobre el que s anava realit-
zant. S'emprengueren activitats de grup i es portaren a cap enquestes 
i informes sobre els problemes existents. 

El govern va crear un fons per dotar 1 área de noves instal.lacions. La 
població, conjuntament amb els técnics, va decidir instal.lar centres so
cials, camps d'esports, piscines, clubs per a joves, biblioteques, centres 
sanitaris i tallers per a discapacitats. La població va haver d'aportar el 
10 per 100 del cost de cada projecte (24). 

En relació a les "árees d'estimulació", el govern central va aprovar 
subsidis especiáis per instal.lar 676 servéis i, a mes, subsidis per a mante-
nir les activitats en 300 projectes. Els 676 servéis creats varen ser: 195 
centres socials, 185 edificis per a servéis sanitaris, 159 instal.lacions es-
portives, 73 piscines, 21 tallers per a discapacitats, 11 centres culturáis, 
32 projectes diversos. 

Passats mes de 25 anys de 1 mici de la política d arees d estimulado, 
pot dir-se que aqüestes ja no están darrera d altres del país en 1 aspecte 
económic ni en el de servéis socials i culturáis. Hi ha ara altres proble
mes deriváis d'un creixement rápid i de canvis en la composició de la 
població. 

El segon tipus de projecte de desenvolupament comunitari es va 
realitzar a árees agrícoles deprimidles on semblava necessari millorar les 
condicions técnico-agricoles i les condicions socials. Aquests projectes 
van ser iniciáis l'any 1964 i, com en els anteriors, 1 aspecte de desenvo
lupament económic era el prioritari. Tanmateix, alguns anys mes tard 
—al final de la década deis anys 60— l'aspecte social va comen9ar a ser 
considerat prioritari en altres projectes iniciats peí govern, en part per 
rao del grau de desenvolupament económic que havien ates els Paísos 
Baixos. 

(24) S. Maso, "Le développement communautaire aux Pays Bas", COMM, no. 2 
1979, págs. 30-33 i G. Hendriks, Community Organization, La Haia, Ministry of 
Cultural Affairs, Recreation ans Social Welfare, 1968, págs. 68-71. 
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Seguint un ordre cronológic, el tercer tipus de projecte va ser el d'or-
ganització de la comunitat a árees urbanes. Per contrarestar el procés de 
fragmentació i dispersió d agencies voluntarles, l'any 1965 elgovern va 
decidir que només atorgaria subvencions per a coordinado a comissions 
de coordinado que tinguessin a mes deis representants de les agencies, 
representants de la poblado. Com a conseqüéncia d aquesta política es 
van crear consells de coordinado i planificado de servéis a nivell de ciu-
tats i també a nivell regional i provincial (25). L'any 1970 hi havia una 
195 consells de comunitat, tots ells subvencionáis peí govern central: 
11 de nivell provincial (un a cada una de les províncies); 32 a nivell re
gional; 16 a grans ciutats; 136 a petites ciutats i a barris. 

En els nivells provincial i regional aquests consells de comunitat han 
portat a terme una tasca básicament d'investigació i de planificado de 
servéis. En canvi, en el nivell de barris els consells de comunitat han 
desenvolupat un treball mes directament relacionat amb la gent (26). 

El 1967 hi havia subsidis del Ministeri de Cultura, Esplai i Treball 
Social per a set diferents categories de projectes en treball de comunitat 
(diferents tipus d'árees rurals i urbanes), així com subvencions per a la 
investigado (27) i per a la formado de treballadors de comunitat. Cap 
al 1970 hi havia uns 200 treballadors de comunitat qualificats. 

El 1971 el govern va establir unes normes per regular la concessió 
deis subsidis esmentats. En aqüestes normes trobem la definido de 
l'objectiu del treball de comunitat: "promoure amb i perla població el 
funcionament de la comunitat com a tal, dirigit cap al seu benestar 
social i cultural mitjancant la creació de condicions, estructures i rela-
cions dirigides a aconseguir aquest benestar" (28). 

Malgrat aquesta formulado de l'objectiu del treball de comunitat, en 
un informe titulat "Avaluacio del Treball de Comunitat", publicat peí 
Ministeri de Cultura, Esplai i Benestar Social, es deia que en molts deis 

(25) R. Kramer, op. cit., págs., 79-80. 

(26) W. Zwanikken, Community Work in the Netherlands, La Haia, European 
Regional Clearing House for Community Work, 1972. 

(27) Per iniciativa d'algunes entitats privades i del Ministeri de Cultura, Esplai i 
Treball Social, el 1966 va crear-se a La Haia un instituí per a Testudi del treball 
de comunitat, el NIMO (Nederlands .Instituí voor Maatschappeüjke Opbow). 
A través de les seves activitats d'invesíigació, de documeníació i de formado pro-
fessional ha impulsaí el íreball de comunitat no solament ais Pai'sos Baixos sino 
a altres pai'sos d'Europa. El NIMO va ajudar a la creació de la "European Regional 
Clearing House for Communiíy Work". 

(28) Community Work in the Netherlands, fulleí publicat peí Minisíeri de Culíu-
ra, Esplai i Treball Social (Rijswijk, 1978). 
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projectes el treball de comunitat s havia mantingut massa lligat a les en-
titats i no havia aconseguit el grau de participado de la gent que s espe-
rava. Potser 1 origen del problema era que la tasca de coordinar 1 extra
ordinaria proliferació d agencies aleshores existents havia absorbit gran 
part de les energies del treball de comunitat. D'altra banda, la depen
dencia económica respecte al govern central de vegades causava proble
mes ais consells de comunitat per a una actuació independent. 

Com a aspectes positíus s'assenyalava que el treball de comunitat 
havia contribuit a enfocar Patenció cap a les causes deis problemes 
socials i la seva interrelació i també havia fet augmentar 1 interés d algu-
nes comunitats per a participar en la solució deis seus problemes. 

En els darrers anys —del 1974 encá— la tendencia és que el treball 
de comunitat sigui patrocinat des del nivell mes a prop de la gent; en 
aquest sentit, el decret de descentralització de gener del 1979, trapas-
sant la decisió sobre els servéis socials i culturáis del govern central a les 
autoritats locáis, s espera que hi influeixi. 

En l'actualitat ais Paísos Baixos es considera que hi ha tres nivells 
básics de treball de comunitat segons la demarcació que comprenguin: 
a) vei'nat; b) districte; c) regió (29). 

a) El treball de comunitat a veínats es limita a árees amb un máxim 
d'uns 10.000 habitants, tant en regions urbanes com rurals. En 
aquest nivell, els treballadors de comunitat intentes fomentar el 
desenvolupament d activitats socials i culturáis amb l'objectiu que 
aqüestes funcionin independentment al mes aviat possible. 

b) El treball de comunitat a districtes compren árees de 20.000 a 
40.000 habitants. En aquest nivell, Pémfasi es posa a promoure 
dins del districte uns servéis de benestar coordináis i integráis. El 
treball té una vessant d Investigado i de planificado social. 

En aquest nivell hi ha diferents modalitats de treball de comuni
tat: en árees urbanes noves on s'intenta crear una comunitat i en 
árees urbanes velles i degradades. El treball de comunitat en a-
questes árees urbanes degradades sovint coincideix amb una cate
goría especial: treball de comunitat amb grups culturáis o étnics 
minoritaris. 

El treball de comunitat a árees urbanes degradades forma part 
de la política de renovació urbana empresa peí govern. ElsMinis-
teris que coordinen aquesta política son el Ministeri del Habitat-
ge i de Planificado Territorial i el Ministeri de Cultura, Esplai i 
Treball Social. Els plans per a millorar una área urbana degradada 

(29) S. Maso, op. cit., pags., 37-44. 

182 



poden ser iniciáis per qualsevol grup de Tarea, demanant ajut a 
1'administrado pública. Aquesta té previstos subsidis per a dife-
rents projectes: servéis socials, culturáis, espais verds, conservado 
de monuments, etc. El govern central contribueix en un 50 per 
100 i l'ajuntament corresponent amb la resta. Per estimular les 
iniciatives locáis el govern central subvenciona uns 75 treballadors 
de comunitat en diferents árees urbanes de 32 ciutats (1977). Els 
plans. de renovado urbana poden també ser iniciáis pels ajúnta-
ments, previa una etapa de consultes amb la població de 1 área. 

c) En el nivell de regió, el trebaU de comunitat a les regions rurals, 
que com hem vist va iniciar-se el 1954, intenta ara coordinar els 
ajuntaments de la regió entre ells i amb els consells regionals de 
comunitat, en relació ais servéis socials i culturáis. 

A les regions urbanes es porten a cap projectes de treball de co
munitat dintre d un pía especial iniciat el 1973 a la regió mes po
blada del país, la Ranstad Holland. Aquest pía ha estat dirigit a sis 
ciutats que han servit de centres d absorció de població procedent 
de les quatre grans ciutats del país (30). Les ciutats centres d'absor-
ció peí seu rápid creixement eren deficitáries en servéis i també els 
mancava cohesió social. El pía especial dirigit a aqüestes ciutats ha 
volgut relligar l'aspecte d'ordenado territorial amb el de benestar 
social. 

En aqüestes ciutats el govern central "quasí forga els municipis a 
demostrar que la població participa en el procés de decisió" (31) 
Sembla com si el govern central estigués mes interessat en aquesta 
participado que algunes burocrácies locáis. Com en altres pai'sos, 
els treballadors de comunitat han tingut, de vegades, dificultáis 
amb les autoritats locáis. La funció d'estimular la participado 
crítica i activa de la població, que desenvolupa el treball de comu-
nitat, costa mes de ser acceptada per algunes administradons lo
cáis que peí govern central ais Paisos Babeos. 

(30) Aqüestes ciutats son: Purmerend, Alkmaar, Capelle a/d Ijssel, Spikenisse, 
Zoetermeer i Nieuwegein. Han absorbit població d'Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht i La Haia. 

(31) J. Absil, "Social Planning and Community Synthesis in the Overspill Towns 
in North Holland Province", Community Work Abstracts no. 16, sept 1977, 
pág., 61. 
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RESUM I COMENTARIS FINALS 

Resumim a continuació els punts mes destacats de l'organització deis 
servéis socials ais quatre estats. 

ANGLATERRA 

A Anglaterra i al País de GaLles la coordinado i la supervisio deis servéis 
socials correspon al Ministeri de Sanitat i Seguretat Social. El Consell de 
Servéis Socials Personáis ésl entitat assessora, consultora i amb funcions 
d 'investigado en relació ais servéis socials. Aquests están completament 
descentralitzats; la competencia sobre ells recau en l'Administració Lo
cal. En efecte, els servéis socials depenen de 116 Autoritats Locáis 
d 'Anglaterra i del País de GaLles: deis 47 comtats de les árees no metro-
politanes, deis 36 districtes deis comtats metropolitans i deis 33 distric-
tes de Londres. L'Autoritat Local de cada una d aqüestes demarcacions 
ha de constituir, amb persones elegides a les eleccions locáis, un Comité 
de Servéis Socials del qual depén un Departament de Servéis Socials. 

Les funcions del Departament de Servéis Socials están regulades per 
la Uei de Servéis Socials de les Autoritats Locáis de 1970 que va recollír 
la major part de les propostes de llnforme Seebohm sobre la reorganit-
zació deis servéis socials. 

Els servéis socials per a presos i ex-presos no han passat a les Autori
tats Locáis, sino que segueixen depenent del Ministeri de FInterior. 
També depenen d'aquest els servéis de Llibertat a Prova i alguns progra
mes de desenvolupament comunitari. La supervisio de delinqüents joves 
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en situació de Llibertat a Prova és compartida entre els Departaments 
de Servéis Socials i els servéis del Ministeri de l'Interior. 

Els Departaments de Servéis Socials en i'actualitat reuneixen les 
competéncies que abans depenien deis Departaments locáis de Benestar 
i d Infancia, així com altres funcions que abans depenien deis Departa
ments locáis d Educado, d Habitatge i deis Servéis de Sanitat. 

Els principáis servéis deis Departaments son ara: 
— Treball social familiar, 
— Servéis per al benestar de la infancia i adolescencia, 
— Servéis per a joves, 
— Servéis per a discapacitats físics, 
— Servéis per a deficients mentáis, 
— Servéis per a malalts mentáis, 
— Servéis per a vells, 
— Treball de comunitat, 
— Treball social ais hospitals de 1 área, 
— Guarderies i supervisió de mainaderes, 
— Servéis d ajuda a domicili. 
Els Departaments de Servéis Socials poden atorgar algunes ajudes 

económiques pero els programes principáis d'assisténcia económica es-
tan incorporáis a la Seguretat Social. 

Del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social depenen directament algu
nes institucions per a menors amb problemes greus de conducta. 

El financament deis servéis és compartit entre les Autoritats Locáis i 
el govern central. 

Els Departaments de Servéis Socials atenen árees que poden teñir des 
d'un mínim de 20.000 habitants (árees rurals de Gal.les) fins a un má-
xim de dos milions a zones metropolitanes. Sempre hi ha una oficina o 
subunitat a cada poblé i a cada barri, car la llei de 1970 va establir que 
l'accés a Foficina ha de ser fácil. En general, a les zones urbanes les ofi-
cines o subunitats atenen demarcacions amb una població de 25.000 a 
75.000 habitants. 

A Anglaterra hi ha moltes entitats voluntáries dedicades ais servéis 
socials. L'Administrado Local les subvenciona si accepten ser controla-
des; PAdministració Local estableix acords amb elles per utilitzar els 
seus servéis. 

ESCOCIA 

En els darrers 30 anys, Escocia, com altres paisos, ha experimentat un 
rápid augment de les expectatives deis seus ciutadans respecte a la quan-
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titat i a la qualitat deis seus servéis socials. La resposta inicial a aqüestes 
expectatives va ser l'expansió deis servéis existents i la creació de ser-
veis nous amb el resultat d'un mosaíc de servéis dispersos que no era 
satisfactori ni per ais usuaris ni per al personal deis servéis. 

La reforma deis servéis socials va ser duta a terme per la llei de Tre
ball Social de 1968. Aquesta llei va integrar tots els servéis socials de 
1'Administració Pública en un únic departament, dependent de les 
Autoritats Locáis. A diferencia d 'Anglaterra i de Galles, també els ser-
veis de Llibertat a Prova, els servéis per a presos, ex-presos i famílies 
així com tots els servéis socials per ais escolars van integrar-se en els 
nous departaments que van dir-se Departaments de Treball Social 

La llei escocesa, a diferencia també de l'anglesa, especifica que cada 
Autoritat Local és responsable de promoure el benestar social de la 
seva área i que el Departament de Treball Social, en collaboració amb 
altres servéis públics i voluntaris, ha de teñir cura de la planificado deis 
servéis socials i de la prevenció de problemes socials. D aquesta manera 
la üei escocesa ha obert grans possibilitats d'actuació ais Departaments 
de Treball Social que poden reclamar de les Autoritats Locáis 1 adjudi
cado de recursos per a la prevenció, el treball de comunitat, etc. 

La coordinado deis Departaments de Treball Social de les Autoritats 
Locáis, la realitza el Departament Escocés d Educado a través del Grup 
de Servéis de Treball Social. Aquest servei exerceix, a mes, funcions 
d inspecció, de formado de personal, dlnvestigació i d orientado. 

El financament deis Departaments de Treball Social correspon a les 
Autoritats Locáis; es nodreix deis impostos locáis sobre la propietat. 

El 1975 1'administració local va ser reorganizada. En lactualitat ni 
ha 12 regions subdividides en 53 districtes. Cada regió té un Departa
ment regional de Treball Social que coordina i supervisa els Departa
ments de Treball Social deis districtes. Aquests son els que están en con
tacte directe amb el públic. 

El personal deis Departaments de Treball Social está format per assis-
tents socials, psicólegs, terapeutes ocupacionals, auxiliars de treball so
cial, personal d ajuda a la llar, administratius, etc. 

No existeixen condicions de residencia, de nacionalitat o de nivell 
d'ingressos per teñir accés ais servéis. Aquests son universals. D'alguns 
servéis, els usuaris en paguen una part, si poden. 

Escocia, com Anglaterra, té una xarxa extensa i variada d brganitza-
cions voluntarles. Reben subvencions de les Autoritats Locáis, sobretot 
per a projectes especiáis i per a la formado del seu personal. 

Un altre sistema original escocés és el tractament deis menors que 
han delinquit. La llei de Treball Social de 1968 va introduir un sistema 
radicalment diferent per tractar els menors que han delinquit i els que 
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teñen dificultáis. Va abolir els Tribunals Juvenils i va introduir un siste
ma d'audiéncies que té per finalitat involucrar la comunitat en el 
tractament deis problemes deis menors i en últim terme en la recerca de 
solucions per ais problemes sorgits en la comunitat. El Departament de 
Treball Social és l'encarregat de portar a cap la supervisió del menor 
pero és la comissió de ciutadans que constitueix 1 audiencia qui decideix 
el tractament, bo i discutint-lo amb la familia i el menor. 

En resum, podem afirmar que el sistema británic de servéis socials és 
ampli, universal i compren una xarxa molt variada de servéis. Slii dedi
quen recursos considerables si bé encara no sufícients per a posar en 
práctica tots els servéis que la llei preveu. Els servéis per ais vells i per a 
la infancia s emporten una gran part del pressupost. 

El percentatge mes alt de les persones ateses pels servéis socials per-
tany ais grups d'ingressos mes baixos, pero els servéis son oberts a 
tothom i son cada vegada mes utilitzats per totes les classes socials. 

Tant a Anglaterra com a Escocia hi ha hagut una discussió a nivell 
nacional —en la segona meitat de la década deis seixanta— sobre lbrien-
tació i 1'estructura que sliavia de donar ais servéis socials i la discussió 
no es produí en el buit, sino en el context d'una societat que, en con-
junt, aspira a ser un Estat-benestar, tot i que aquest objectiu és rebutjat 
per importants sectors de la societat británica. Amb tot, la tendencia 
dominant és la responsabilizado de 1'Administració Pública respecte ais 
problemes socials de tots els ciutadans. 

Un altre element, en el context de la discussió de llnforme Seebohn 
i de la llei de 1970, va ser la secular tradicio británica d autonomia local 
que, respecte ais servéis socials, continua vigent. Tot i que el govern cen
tral fíxa objectius generáis, estableix els mínims acceptables, recomana 
prioritats, etc., 1' Administració Local té plena Ilibertat per a aplicar 
aqüestes recomanacions dintre deis límits de la llei i deis límits que el 
seu pressupost li imposa. 

IUGOSLAVIA 

Amb l'aprovació, el 1974, de 1'actual Constitució de la República Socia
lista Federal de Iugoslávia, la jurisdicció sobre els servéis socials va pas-
sar a les sis repúbliques i a les dues províncies autónomes que consti-
tueixen 1 Estat iugoslau. 

Els anys 1974 i 1975, totes les repúbliques i províncies van aprovar 
noves lleís de Benestar Social. Aqüestes liéis basen els servéis socials en 
els principáis de "solidaritat i de reciprocitat". L objectiu deis servéis és 
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tant atendré els problemes existents com "reduir les causes i les conse-
qüéncies d aquests problemes". 

Les Repúbliques teñen les seguents responsabñitats respecte ais ser-
veis socials: protecció d'alguns grups de persones, financament parcial, 
relacions internacionals, participació en la construcció i manteniment 
d'edificis, promoció d'activitats. Així mateix teñen la gestió directa 
d 'alguns servéis: institucions per a menors delinqüents, institucions per 
a discapacitats físics i institucions per a defícients mentáis. 

Pero les competéncies básiques sobre els servéis corresponen a les 
organitzacions de treballadors i sobretot a les 512 comunitats existents 
a l'Estat (amb demarcacions equivalents a termes municipals i a distric-
tes municipals). A cada comunitat s'encarrega deis servéis socials la co
munitat autogestionária d'interés en benestar social, l'existéncia de la 
qual está establerta per la Constitució. L'objectiu d'aquest sistema és 
"fer cada comunitat responsable de crear les condicions necessáries per 
al seu desenvolupament social, cultural i material". El sistema sha esta-
blert després dliaver-se arribat a la conclusió que el sistema centralitzat, 
abans existent, no funcionava. 

Les comunitats autogestionáries d Interés en benestar social represen
ten raplicado del principi d'autogestió al camp deis servéis socials. 
Agrupen els proveídors i els usuaris deis servéis en dos consells que 
constitueixen 1 assemblea. Aquesta decideix la política a seguir i els pro
grames a realitzar durant uns plans anuals i uns plans a mitjá i a llarg 
termini, sobre la base de les propostes i deis informes deis professionals 
deis servéis. 

L'autogestió es sitúa en el nivell de decidir els representants de la co
munitat quins servéis volen teñir i quina despesa económica aportaran 
pero una vegada aprovats els plans, el personal deis servéis —que també 
forma part de 1 assamblea— ha de seguir-los amb tot rigor. 

No tenim prou elements per a fer un judici sobre la quantitat i la 
qualitat de la participació de la gent ni en les votacions per a elegir 
membres de l'assemblea de la comunitat autogestionária ¿'interés ni 
després en les discussions sobre els servéis. El sistema sembla molt inte-
ressant per tal com tendeix a involucrar al máxim la comunitat en la 
promoció del seu benestar, pero Fexisténcia d'un partit polític únic i les 
lirnitacions a la dissidéncia fan poc transparent la,situació. 

Els servéis son financats mitjancant descomptes en els salaris deis 
treballadors i també amb altres fonts d'ingressos de la comunitat. La 
República ajuda les comunitats amb menys recursos i la Federado 
ajuda les árees poc desenvolupades. 

Les entitats executives de les comunitats autogestionáries d'inte
rés en benestar social son els Centres de Treball Social. Aquests Centres, 
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oberts al públic, teñen servéis que depenen directament del Centre i 
altres que realitzen per encárrec d'altres entitats. Entre els primers hi 
ha: protecció de menors, servéis per a la infancia, per ais vells, servéis 
de rehabilitado i d bcupació en tallers de rehabilitado, ajudes ecónómi-
ques, servéis d'ajuda a domicüi, orientació en relació a problemes per
sonáis i familiars, ajuda a persones "amb conducta socialment no inte
grada". Entre els servéis que porta a terme per a altres entitats, hi ha la 
supervisió de menors per encárrec deis tribunals de menors. 

A mes de la prestado directa de servéis, les funcions del Centre de 
Treball Social son la identificació deis problemes, iniciar servéis, super
visar les institucions i servéis socials de Tarea i coordinado d activitats. 
Des de la promulgado de les liéis de Benestar Social de les Repúbliques 
slia accentuat la vessant preventiva i d iniciado de servéis i la d estimu
lado d'activitats de grups locáis. En els primers anys de la seva existen
cia els Centres de Treball Social (el primer deis quals existeix des del 
1956) temen un enfocament mes dirigit a les "patologies socials", és a 
dir mes paliiatiu que preventiu. 

La diversitat cultural i de desenvolupament entre les diferents Repú
bliques fa difícil fer afírmacions de carácter general quant al nivell asso-
lit pels servéis. El que és evident és que els servéis son semblants entre 
les Repúbliques per influencia del marc legal i per les prientacions deis 
professionals deis servéis, pero varia la quantitat de servéis disponibles i 
la qualitat de la formació del personal en relació directa amb el grau de 
desenvolupament de 1 área. 

En termes generáis podem dir que els servéis socials en els primers 
anys després de la segona guerra mundial anaven dirigits sobretot a 
atendré problemes materials originats per la gran destrucció que va so-
frir Iugoslávia durant la guerra, mentre que en Factualitat, en les árees 
mes desenvolupades de Iugoslávia, els servéis han ampliat el seu enfoca
ment amb objectius de prevenció de problemes i també d atendré pro
blemes no materials, derivats deis rapids canvis socials que el pas d una 
societat rural a una d industrialitzada ha produit. 

ISRAEL 

A Israel els servéis socials han incorporat dues tradicions ben diferents 
pero, segons el nostre parer, no divergents: d una banda la tradició reli
giosa jueva de proveir, dintre de cada comunitat de la Diáspora, a les 
necessitats deis seus membres mes débils; aquesta tradició establia que 
les vídues, els orfes, els pobres, els malalts, etc., tenien el dret de ser 

ajudats. D^altra banda i posteriorment, la ideologia socialista que fo-
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mentava els servéis en l'ajuda mutua, el cooperativisme i la igualtat. D'a-
quests dos corrents principáis i d'altres elements, lEstat d Israel va fer-
ne una síntesi que ha produít uns servéis de sanitat, d'educació i socials 
d'un nivell molt superior al que les possibilitats del país semblen perme-
tre. 

Un deis objectius deis servéis socials a Israel ha estat contribuir a 
l'absorció deis immigrants que, tot i sent jueus, peí fet d'arribar de 72 
paisos diferents, presentaven una heterogeneitat cultural considerable. 
Aquest objectiu inicial "d'absorció" en els moments actuáis no se sap 
quina forma prendrá: si l'assimilació deis jueus orientáis'a la cultura 
deis occidentals, si una nova cultura fusió de les anteriors o si en resulta
rá un pluralisme cultural. 

Des de l'inici de l'Estat d'Israel, el 1948, va existir un Ministeri de 
Benestar Social, successor en algunes de les funcions del Departament 
de Benestar Social de la comunitat jueva d'abans de la independencia. 
El Ministeri de Benestar Social va reunir la majoria deis servéis socials 
pero existien duplicacions de servéis, la qual cosa slia intentat de resol-
dre amb la formació (1977) d'un Ministeri de Treball i Afers Socials que 
incorpora els antics Ministeris de Treball i el de Benestar Social i a mes 
llnstitut Nacional de Seguretat Social. 

Ja el 1958 la llei de Benestar Social conferia a les Autoritats Locáis 
(que en l'actualitat son 190) la responsabilitat sobre la major part deis 
servéis socials. L'entitat executiva és l'Oficina Local de Servéis Socials. 
A les grans ciutats té subunitats ais diferents barris. Els servéis socials 
que depenen de 1'Administrado Local son: programes d'ajuda i d'educa
ció familiar; treball social familiar; benestar de la infancia (inclosa la 
protecció de menors) i els servéis datenció durant el dia, entre ells guar-
deries; benestar de la tercera edat; benestar deis discapacitats; treball 
social de comunitat. 

Els programes d'assisténcia pública que segons la llei de 1958 depe-
nien de les Oficines Locáis de Servéis Socials, s'están traspassant a les 
oficines de llnstitut Nacional de Seguretat Social. 

Respecte ais servéis socials abans esmentats, les Autoritats Locáis son 
responsables de: planificado operativa; financament deis servéis; presta-
ció deis servéis. 

Al govern central - a través del Ministeri de Treball i d'Afers So
cials— li correspon: la definido de la política a seguir; preparació de la 
legislado i la planificado general; supervisió i control deis servéis; parti
cipado en el financament deis servéis. 

Hi ha servéis que depenen directament del Ministeri i no de les Auto
ritats Locáis; aquests son els Servéis de Llibertat a Prova per a Joves i 
per a Adults i també alguns programes pilot. 
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Liéis posteriors a la de 1958 (sobre menors, sobre defícients mentáis, 
sobre supervisió d 'institucions, sobre substitució de penes per servéis a 
la comunitat, etc.) han anat completant o esmenant aspectes del servéis 
socials. Es parla de la necessitat d 'actúalitzar la llei de Benestar Social 
de 1958. 

A Israel no tots els servéis socials de les Autoritats Locáis son univer
sals, sino que alguns (per exemple els servéis de rehabilitacio) son selec
tius, és a dir, que només hi teñen dret persones que están per sota d'un 
mínim determinat d ingressos. 

A principis de la década deis 70 va haver-hi un gran debat públic 
sobre la conveniencia de mantenir servéis selectius. Els arguments deis 
que van defensar els servéis selectius eren que molts deis servéis (de 
rehabilitacio, d'ajuda a famílies, d'ajuda a discapacitats) tenien com a 
objectiu ajudar els immigrats mes desfavorits a superar aquesta situado 
i per tant els servéis havien de posar el máxim de recursos a favor deis 
mes necessitats deis servéis. I com que els recursos son limitats, si els 
servéis son oberts a tots, seria probable que sen benefíciessin proporcio-
nalment en major grau persones o famílies d'un nivell cultural i econó-
mic superior. En contra de la selectivitat en els servéis, 1 argument mes 
important és que aquesta estigmatitza els qui els reben. 

La polémica entre servéis universals i selectius no está resolta a Is
rael: coexisteixen servéis universals i servéis selectius, si bé es pot afir
mar que la tendencia dominant és cap ais servéis universals. 

Tant autors israelians com jueus nord-americans estudiosos deis ser-
veis d'Israel han afirmat que a Israel ha faltat una planificado a llarg 
termini, que els servéis slian improvisat. A aquests servéis, seis reconeix 
tanmateix, una gran flexibilitat per a adaptar-se a les situacions i proble-
mes canviants deriváis de la situació política d'Israel. 

PAÍSOS BAIXOS 

L'organització deis servéis socials ais Paisos Baixos s'aparta de resque
ma deis altres tres Estats en 1 aspecte de predomini de les organitzacions 
voluntáries sobre 1'Administrado pública en la prestació de servéis. 
Aquest esquema no és privatiu deis servéis socials, sino que també 
existeix per ais servéis sanitaris i els d 'educado. El seu origen historie 
rau en la divisió existent en la societat holandesa entre els grups de 
població adscrits a diferents confessions religioses. 

El financament de tots els servéis —els públics i els de les organitza
cions voluntáries— correspon a 1' Administrado pública i es nodreix 
d'impostos nacionals i locáis; fons de la Seguretat Social per a alguns 
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servéis i en una proporció mes perita, del pagament d una parí d'alguns 
servéis pels usuarís i de les contribucions voluntades que recullen les 
entitats religioses i filantrópiques. 

L' Administrado pública controla les organitzacions voluntáries 
mitjancant la concessió o el refús de subvencions econórniques. A mes 
ha portat a terme una política de millorament deis servéis de les organit
zacions voluntáries a base de fomentar la fusió de les agencies mes peti-
tes i de millorar la formado del seu personal. Així ha aconseguit la dis-
minució del nombre d entitats, el millorament en la qualitat deis servéis 
i també que totes s'associessin en entitats de nivell territorial i per 
camps d especialització. 

Ais Pai'sos Baixos la política de benestar social és formulada per un 
consell interministerial que harmonitza la política deis set ministeris 
amb competéncies mes directament relacionades amb el benestar social. 

El Ministeri encarregat deis servéis socials i servéis culturáis és el 
Ministeri de Cultura, Esplai i Treball Social. S'encarrega de la política 
general, de la programació i de la coordinado deis següents servéis: tre
ball de comunitat, servéis de Treball Social, servéis d brientació familiar 
i personal, servéis d 'esplai, participado de la dona en la societat, servéis 
de planificado familiar, guarderies i altres servéis per a l'atenció d'in-
fants durant el dia, servéis d'ajuda a la llar, centres per a orientado deis 
joves, rehabilitado social deis discapacitats físics, servéis per a defícients 
mentáis, clubs i centres socials, servéis per a la tercera edat, servéis per a 
minories culturáis, servéis per a persones marginades. 

Els servéis de protecció de menors, els servéis per ais delinqüents 
juvenils i els de llibertat a prova depenen del Ministeri de Justicia. 

El Ministeri de Cultura, Esplai i Treball Social s'encarrega de 1 adrni
nistració de les ajudes econórniques previstes a la llei d'Assisténcia 
General de 1965. La gestió de les ajudes —que son preventives o pal.lia-
tives en casos de crisis familiars— correspon a 1 'Adrninistració Local a 
través de les Oficines Municipals de Servéis Socials. La llei de 1965 va 
representar un canvi respecte a la concepcio prevalent abans: d'un 
concepte d'assisténcia com a concessió graciosa es va passar a reconéi-
xer el dret a 1 assisténcia i el dret a apeldar en cas de creure's perjudicat. 

El Ministeri de Cultura, Esplai i Treball Social patrocina molts i molt 
diversos projectes de treball de comunitat amb lbbjectiu de "promoure 
amb i per la població el funcionament de la comunitat com a tal, dirigit 
cap al seu benestar social i cultural mitjancant la creació de condicions 
estructuráis i relacions dirigides a aconseguir aquest benestar". Tothom 
que vol pot d'alguna manera participar en la promoció de servéis, en el 
millorament del seu barri, etc. perqué hi ha els suficients cañáis per a la 
participació; aixó no vol dir, ni de bon tros, que tothom participi. 
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Els temes mes importants en l'actualitat en l'esfera deis servéis so-
cials ais Paísos Baixos son els de coordinado entre 1 'Administrado pú
blica i les organitzacions voluntades; els de desee ntralització de servéis 
cap a 1 administrado local; 1 actualització de la legislado mitjancant una 
nova llei marc per ais servéis culturáis i socials. 

El gran nombre d organitzacions voluntarles té com a conseqüéncia 
positiva que la gent pot triar la que s adapta millor a les seves necessitats 
o preferéncies. Un altre aspecte positiu del sistema rau en el fet que 
aqüestes organitzacions, en general de dimensions reduídes, poden se
guir de prop i dedicar molta atenció ais problemes deis seus usuaris; és 
possible un contacte directe i personal. Pero la fragmentado i la dupli
cado de servéis representen una despesa molt superior a la que es pro-
duiria en una organització sense "repetido" de servéis. Es ben probable 
que un país menys ric que els Paísos Baixos no hauria pogut mántenir 
aquest tipus d organització. 

Passem ara a resumir els aspectes que mes detingudament hem estu-
diat. 

Legislado 

Deis quatre Estats estudiats, el que basa els seus servéis socials en la llei 
mes antiga és Israel: la llei de Benestar Social de 1958, encara que esme-
nada i complementada per disposicions posteriors. 

Ais Paísos Baixos, la llei d'Assisténcia General de 1965 només conté 
disposicions respecte a les ajudes económiques. Altres liéis (sobre disca-
pacitats, sobre servéis per a la tercera edat, etc.) completen el marc legal 
per ais servéis sodals. Está en procés de promulgació una llei global 
sobre els servéis socials i culturáis. 

Mes recents son les liéis d'Escocia (1968), d'Anglaterra i GaLles 
(1970) i les de les repúbliques de lugoslávia (1974 i 1975). Totes 
aqüestes son Ueis que integren la legislado anterior sobre servéis socials. 
Una altra característica que presenten és el predomini deis servéis sobre 
les prestacions económiques, invertint 1 esquema que existia en décades 
anteriors. 

Les liéis d'Escocía i de lugoslávia fixen objectius amplis ais servéis 
socials quant a promoure el benestar social. La llei angiesa no conté 
cap declaració d objectius generáis; es limita ais aspectes d estructurado 
deis servéis i a la recopilado de la legislado anterior. 
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Organització deis servéis socials 

Al niveE de Y Administrado central els servéis socials están agrupats en 
els següents Ministeris: 

. Anglaterra i Gal.les: Ministeri de Sanitat i Seguretat Social i Minis-
teri de 1 Interior, 

. Escocia: Departament Escocés dEducació, 

. Iugoslávia: Comité Federal de TrebaU, Sanitat i Benestar Social, 

. Israel: Ministeri de Treball i Afers Socials, 

. Paisos Baixos: Ministeri de Cultura, Esplai i TrebaU Social; Ministe
ri de Justicia. 

En el nivell de rAdministració local tots els paisos estudiats teñen els 
següents servéis agrupats en 1 área de servéis socials: 

— orientació personal i familiar, 
— trebaE social familiar, 
— diversos servéis de benestar de la infancia (famílies substitutes, 

adopció, etc.), 
— servéis per a la tercera edat, 
— servéis d Inserció social per a discapacitats físics, 
— servéis per a deficients mentáis, 
— servéis per a margináis, 
— trebaü de comunitat. 
Altres servéis que están agrupats a Tarea de servéis socials, pero no a 

tots els paisos son: 
— els servéis de protecció de menors (excepte ais Paisos Baixos), 
— supervisió de joves que han delinquit (excepte ais Paisos Baixos), 
— ajudes económiques (pero a la Gran Bretanya i a Israel els progra

mes mes importants d'ajudes económiques están incorporáis ala 
seguretat social), 

— servéis de Llibertat a Prova per a adults (están a 1 área de servéis 
socials a Escocia i a Israel). 

Hi ha altres servéis que están agrupats ais servéis socials només en un 
país deis estudiats: els servéis socials per a presos (a Escocia), els servéis 
de planificació familiar (Paisos Baixos), centres d orientació i diagnóstic 
per a infants i adolescents (Israel), educació d adults (Paisos Baixos). 

Els servéis d'atenció ais infants durant el dia (guarderies, grups de joc 
etc.) están integrats ais servéis socials ais quatre Estats estudiats, pero a 
partir deis 3 anys d'edat es produeix una duplicado administrativa, 
ja que part deis servéis depenen deis Depártaments i Ministeris d'Edu-
cació i altres deis Departaments de Servéis Sodals. 

Respecte a l'esplai infantil i juvenil també hi ha duplicado de depen-

195 



déncia administrativa (a Anglaterra i a Israel) perqué hi ha servéis a 1 ja
rea de servéis socials i d altres a 1 área d educado. 

En el nivell de l'accés físic del públic ais servéis, aquests están 
agrupats administrativament de la següent manera: 

— 116 Departaments de Servéis Socials a Anglaterra i Gal.les subdi-
vidits en ofícines d área, 

— 12 Departaments regionals de Treball Social, subdividits en 53 
departaments de districte a Escocia, 

— 190 Ofícines Locáis de Servéis Socials a Israel amb unitats ais bar-
ris de les grans ciutats. 

— Centres de Treball Social de les 512 comunitats a lugoslávia, 
— Ais Paisos Baixos, Ofícines Municipals de Servéis Socials de les 

841 municipalitats per a atendré els programes d assisténcia públi
ca. Nombrosos servéis d' organitzacions voluntades, amb accés 
directe del públic a ells. 

Quant a les condicions per a accedir ais servéis, tots els servéis son 
universals, excepte alguns programes a Israel (amb condicions d elegibi-
litat segons un minim d'ingressos). El criteri d admissió és la necessitat 
de servei. Les limitacions rauen en la insuficiencia de personal o d'instal-
lacions, present en tots els paisos. 

A tots els paisos estudiáis, els servéis socials están entre els servéis 
deseentralitzats. No hi ha característiques propies de la descentralitzció 
deis servéis sodals, sino que segueixen Pesquerna de descentralitzacio 
prevalent al país. El grau de descentralitzacio és mes gran a lugoslávia i 
a la Gran Bretanya i menor a Israel i ais Paisos Baixos pero el principi 
dominant a tots aquests paisos és que els servéis socials han de ser ges
tionáis en el nivell de 1 'Administrado pública mes próxim a la geni. 

El financament deis servéis socials és compartit entre l'Administració 
Central i 1'Administració Local; hi ha variacions entre unes regions o 
municipalitats o altres ja que segons el nivell de desenvolupament l'Ad-
ministració central aporta mes o menys fons. En general estabíint un 
ordre de menys a mes participado de TAdministració central al financa
ment deis servéis, veiem que coincideix amb el grau de centralitzacíó. 
Aquest ordre seria: lugoslávia, Gran Bretanya, Israel, Paisos Babeos. 

Respecte al paper de les organitzacions voluntáries, els dos Estats 
amb una tradició important d'entitats voluntáries han seguit camins di-
ferents: a la Gran Bretanya, 1'Administració pública és el principal 
provefdor deis servéis amb l'ajut de les organitzacions voluntáries en al
guns camps. A Gran Bretanya s'assigna a aqüestes entitats el paper 
d'iniciar innovacions, programes pilot que després son adaptáis per 
r Administració pública a una escala mes amplia. En canvi, ais Paisos 
Baixos les organitzacions voluntáries han continuat sent el principal 
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provefdor deis servéis. A tots dos Estats l'Administració imposa un fort 
control sobre les entitats a través de les subvencions que els atorga. 

Israel segueix el sistema británic, pero per necessitats económiques, i 
aspira a reduir el paper de les organitzacions voluntades. 

A Iugoslávia, les organitzacions voluntarles son acceptades pero 
teñen un paper comparativament molt menys important. 

A tots els paisos estudiáis, la política deis servéis socials és evitar les 
institucions tancades. Tanmateix alguns paisos no han aconseguit enca
ra reduir el paper de les institucions ais casos imprescindibles. En gene
ral s'esta d'acord a acceptar Testada en institucions només per a vells 
que no es poden valer, menors amb greus problemes de conducta, sub-
normals profunds i situacions d emergencia. 

Hi ha proporcionarment menys institucions ais paisos mes desenvolu-
pats (Paisos Baixos, Gran Bretanya); aquests paisos també en teñen, pe
ro solen ser de dimensions molt reduides i per ais problemes i les situa
cions esmentades. Part del problema rau en el fet que, sibé Testada en 
institucions a la llarga és mes cara que Tatenció a la comunitat, per 
portar a terme un procés de desinstitucionalització cal teñir una xarxa 
de servéis (famüies substitutes, servéis d'ajuda a la llar, etc.) que exi-
geix a curt termini unes despeses importants en el moment de la seva 
iniciado. De totes maneres, la política és la mateixa a tots els paisos: 
evitar les institucions quan sigui possible. 

Hem vist, dones, que tots els estats estudiats, ádhuc els Paisos Baixos 
amb les seves carácterístiques, presenten un sistema cohesionat de ser-
veis socials amb un Uoc de servéis que están junts administrativament 
tant en l'Administració central com en la local i en el servei al públic. 
Aquest conjunt de servéis está constituit básicament peí treball de co
munitat, pels servéis d orientado i tractament personal i familiar, pels 
servéis de benestar de la infancia i de la tercera edat, pels de reinserció 
social deis discapacitats i per una serie de servéis per ais margináis. 

Els servéis per al tractament de la delinqüéncia juvenil están vincu
láis administrativament al sistema de justicia ais Paisos Baixos. Ais 
altres paisos, les decisions sobre el tractament corresponen ais tribunals 
juvenils, pero el tractament és portat a terme pels servéis socials. Només 
a Escocia slian separat els problemes de la delinqüéncia juvenil de 1 am-
bit judicial. Si en la majoria de paisos, a fináis del segle passat o a prin-
cipis del present, es va aconseguir treure els joves de la jurisdicció deis 
tribunals ordinaris i crear uns tribunals juvenils o de menors, el sistema 
escocés pot representar un pas mes en el procés de situar els problemes 
deis joves en Támbit de tractament de problemes familiars i socials. 
L'experiencia iniciada a Escocia mereix ser observada i estudiada de 
prop per a conéixer-ne els resultáis. 
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Tant a la Gran Bretanya com a lugoslávia i a Israel, els servéis de pro-
tecció de menors s'han incorporat ais servéis de benestar familiar. 
Aquest procés sembla lógic si no es vol estigmatitzat els infants que per 
un o altre motiu no son ben atesos per les seves famílies. Teñir servéis 
a parí per a aqüestes famílies i aquests ínfants és contraindicat; aixó no 
vol dir que no hagin de rebre una dedicado o uns programes especiáis 
dins deis servéis normáis (com, per exemple, el programa de "somehot" 
a Israel). Aquesta situado és ben diferent a la nostra, car nosaltres no 
tenim uns servéis per al benestar de la infancia amb uns objectius glo-
bals, preventius i promocionadors; al contrari, és un deis camps on hi ha 
mes dispersió de competéncies i on els servéis tendeixen a ser mes mar-
ginadors. 

En els últims anys, els servéis de benestar familiar de la Gran Breta
nya i deis Paísos Baixos s'enfronten amb un augment creixent de la 
xifra d 'infants maltractats. A lugoslávia i a Israel no es manifesta aquest 
problema. Caldrá que nosaltres hi fem atenció, ja que comenca a ser 
inquietant el nombre de casos d'infants maltractats que van apareixent 
ais nostres hospitals. 

Ais Paísos Baixos i a la Gran Bretanya el nombre de famílies amb un 
sol progenitor exigeix ja servéis í respostes a nivell nacional. A Israel i a 
lugoslávia no apareix com a problema social. 

Respecte a la tercera edat que, conjuntament amb la infancia, és 1 al
tre sector de la poblado amb mes necessitat de servéis socials, apareixen 
problemes semblants ais quatre estats si bé les dimensions son diferents. 
El nombre de vells que viuen sois i el seu aillament és mes gran ais dos 
estats atlántics i d'aquí la gran expansió deis seus servéis d'ajuda a la 
llar. El problema té proporcions mes reduides ais dos estats mediterra-
nis on encara molts vells viuen amb els seus filis i on el percentatge de 
vells respecte a la població total és mes redui't. 

A mes de la integrado deis servéis socials al voltant del mateix eix 
administratiu destaquen com a altres característiques comunes les se-
güents: 

— la localització deis servéis a barris i pobles de manera que 1 accés 
del públic hi sigui fácil, 

— el paper destacat de 1'Administrado Local a la Gran Bretanya i a 
lugoslávia i en menor grau a Israel i ais Paísos Baixos, 

— la utilització deis servéis socials no está condicionada a pertányer 
a la seguretat social, 

— les organitzacions voluntarles están sotmeses a les directrius de 
rAdministració pública, 

— el rebuig de les grans institucions i la constant expansió deis ser-
veis en la comunitat (sobretot deis servéis d ajuda a la llar) i deis 
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servéis a "mig camí" (centres de dia, residencies per a ex-malalts 
mentáis, tractament intermedi per a joves, etc.) 

Quant ais problemes de delimitació de competéncies i de coordinació 
apareixen en dos paísos (Anglaterra i Israel) en relació ais programes per 
a joves. Els servéis tradicionals per a joves dependents deis departaments 
d'Educació no havien pogut incorporar sectors de la joventut de nivell 
cultural baix; per a omplir aquest buit els servéis socials han iniciat pro
grames d esplai i servéis per a la prevenció de la delinqüéncia juvenil. 

Al costat d'aqüestes i altres carácterístiques comunes, cada país 
presenta uns trets i unes preocupacions dominants. El sistema británic 
insisteix en la universalitat deis servéis socials, en evitar la seva dispersió 
integrant-los administrativament i mirant que hi hagi una bona coordi
nació amb els servéis d educado, de sanitat, d-habitatge i de la seguretat 
social. 

A Iugoslávia, societat agrícola i materialment molt pobre després de 
la segona guerra mundial, durant els anys 50 i 60 la prioritat atorgada al 
desenvolupament económic va reduir els servéis socials a 1 ambit de 1 as-
sisténcia económica i de les institucions per a les necessitats mes ur-
gents. En arribar la década del 70, Iugoslávia inicia una forta expansió 
deis servéis socials fomentada per la legislado sobre el benestar social de 
les repúbliques. 

A Israel, on els servéis socials van poder ser organitzats de bell nou 
de forma racional i tenint en compte les experiéncies d altres paísos, les 
preocupacions principáis han estat adaptar els servéis a les necessitats 
deis immigrants i 1 atenció a la infancia i a la joventut. 

Els Paísos Baixos reflecteixen en els servéis socials, com en 1 ensenya-
ment, el principi de respectar el pluralisme religiós de la seva societat. 
Les despeses dedicades al trebaU de comunitat i al manteniment de 
nombroses organitzacions voluntades han estat possibles degut a 1 elevat 
nivell económic. En efecte, les dades sobre el nivell de renda deis estats 
estudiáis mostren com es destaquen els Paísos Baixos amb un producte 
nacional brut que és mes de tres vegades i mitja el de Iugoslávia. Vegem 
aqüestes dades al quadre 1. 

Si comparem els servéis deis paísos estudiats (en quantitat i varietat, 
deixant de banda la qualitat, mes difícilment comparable) amb els exis-
tents a Catalunya, podría justificar-se el nostre retard peí mes elevat ni
vell económic deis Paísos Baixos i de la Gran Bretanya, pero les dades 
dIsrael i de Iugoslávia ens indiquen que si els servéis socials slian desen-
volupat poc al nostre país és degut al fet que ha faltat la voluntat políti
ca de fer-ho i també, en part, a la desorganitzacio administrativa i a 
Taíllament mantingut durant anys respecte a la resta de paísos euro-
peus. 
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Quadre 1. Producte nacional brut per persona (any 1977) 

Paísos Baixos $ 7.150 
Regne Unit (1) $ 4.420 
Espanya $ 3.190 
Israel $ 2.850 
Iugoslávia $ 1.960 

Font: Banc Internacional de Reconstrucció i Desenvolupament, 
World Development Report, 1979; pág. 127. 

En tres deis estats estudiáis, la política a seguir en relació ais servéis 
socials, incorporada ais programes deis partits polítics, ha passat peí 
sedas de la discussió pública, del debat ais respectius parlaments i está 
contínuament subjecta a la crítica del públic, deis grups d usuaris i deis 
mithans de comunicació. A Iugoslávia, les Ueis referents ais servéis so
cials han estat portades a les cambres de les repúbliques per Púnic partit 
existent, el qual les ha fonamentat en els principis de solidaritat i igual-
tat continguts a la seva Constitucio. L'extensió de l'autogestió de les 
comunitats locáis en 1'esfera deis servéis socials introdueix un element 
de participació de la població i de possibilitats de crítica. 

En arribar al final d'aquestes pagines, només volem afegir que, ais 
paísos estudiáis, els servéis socials s'han configurat com a eines impres
cindibles per a aconseguir una millor qualitat de vida per a tothom. La 
política social d'aquests paísos sempre inclou els servéis socials en els 
seus programes i projectes. Si bé van comencar com activitats d atenció 
a persones o grups marginats, els servéis socials han anat constituint un 
sistema complex de servéis especiáis per a diverses problemátiques, pero 
també de servéis oberts a tots, utilitzats per amplis sectors de la pobla-
ció. D'uns orígens de caire paLliatiu, han evolucionat fins a unsobjec-
tius de concienciació sobre els problemes socials i les seves causes (espe-
cialment a través del treball de comunitat) així com de prevenció d'a-
quests problemes, mitjancant la recerca sobre les causes i la participació 
en la planificado de servéis. 

Arreu, en els servéis socials persisteix la tensió entre els objectius de 
recerca sobre les causes i de prevenció deis problemes i les funcions 

(1) Al llarg del nostre estudi les dades es referien només a la Gran Bretanya, pero 
aquesta es refereix a tot el Regne Unit, o sia afegint-li FUlster. 
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pal.liatives que s'emporten molt de temps i de recursos. L'orientació 
s'inclina mes en un sentit o en Faltre d'acord amb la ideología deis 
professionals deis servéis, amb les possibilitats que els recursos del país i 
P administrado pública els permeten i amb els valors prevalents a la 
societat que els envolta. Pero, malgrat les dificultáis i les limitacions, 
creiem que els servéis socials mostren una vocació ben definida de ser 
instruments per aconseguir els ideáis democrátics d'igualtat i de jus
ticia. 
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Lentament, pero esperancadament, Catalunya i el 
conjunt de l'Estat espanyol intenten la consolidado 
de la democracia, que passa, indefugiblement, per la 
incorporado a les activitats de 1'Administració catala
na, a i x í c o m a la general de l'Estat, d'una de les accions 
que caracteritzen les modemes democrácies, els Ser-
veis Socials, que teñen com a objectiu fonamental el 
contribuir a que to t ciutada disposi d'uns instruments 
que ajudin a superar dificultats i a desenvolupar-se. 

* 

Els Servéis Socials comprenen l'organització i funció-
nament d'una acció permanent que es realitza desde 
1'Administració per a l'ajuda a la famil ia, a la infancia; 
per a la prevenció i tractament de la delinqüéncia, 
deis drogadictes, deis disminuits; per a l'animació co
munitaria i l'atenció a la tercera edat, entre altres. 

Gloria Rubiol, assistent social, especialitzada en l'or-
ganització i funcionament deis Servois Socials n'ha QS-
tudiat a fons l'experiéncia a Gran Bretanya, Israel, 
lugoslávia i Pai'sos Baixos, amb la intenció, evident, 
que signifiqui un element orientador per ais que s'es-
forcen a fer-ne una realitat operativa en la nostra so-
cietat. 
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