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PRESENTACIO

L’anàlisi crítica, la recerca i l’avalua-

ció, aplicades a les polítiques i els progra-

mes socials, són algunes de les caracte-

rístiques comunes als treballs que

componen aquest número de la revista.

Els objectius també són comuns: trans-

metre coneixements, compartir perspec-

tives noves i oferir informacions útils per

a tots aquells que treballen en el camp

social. 

Aquests són els trets principals de la

revista des del seu inici. Amb aquest nú-

mero, però, obrim noves seccions que

responen, en part, a les demandes i sug-

geriments que ens han fet arribar els lec-

tors i usuaris. La secció “tribuna” obrirà

la revista a articles de reflexió i opinió,

ampliant així el caràcter -marcadament

estadístic i informatiu- de la revista.

Aquesta secció s’inicia amb un treball so-

bre La dimensió social europea i l’àmbit

local, especialment oportú en uns mo-

ments en què el procés de revisió dels

tractats de la Unió Europea, a través dels

treballs de la Conferència Intergoverna-

mental, ha de donar pas a una nova fase

en la construcció europea.

També incorporem la secció “docu-

ments”, que ens permetrà posar a l’abast

dels lectors documents que, per la seva

naturalesa, mereixin una àmplia difusió i

una fàcil consulta en determinats mo-

ments. Principalment, pensem reproduir

aquelles declaracions de caràcter inter-

nacional o generalista que suposen una

fita en el treball institucional i col.lectiu i

que esdevenen punts de referència per al

futur. En aquest número incloem dos do-

cuments relacionats amb el medi am-

bient (Carta de les ciutats europees cap a

la sostenibilitat -Carta d’Aalborg-,  i Car-

ta de l’esport i el medi ambient), cons-

cients que aquest no és un tema sectorial

desvinculat de la cohesió social. Pensem,

en canvi, que el desenvolupament, la ri-

quesa i la pobresa són elements interre-

lacionats amb el repte de la sostenibili-

tat. La resta de seccions responen a les

característiques pròpies de la revista. El

“perfil social” se centra en una recerca

sobre l’evolució de les categories socio-

professionals a Barcelona en els darrers

30 anys, que ens ajuden a valorar els can-

vis i transformacions que experimenta la

nostra estructura social. El “dossier” va

dedicat íntegrament a les drogode-

pendències a Barcelona, i posa un èmfasi

especial en les experiències i programes

que s’han dut a terme i en les noves pers-

pectives de treball -principalment els

programes de reducció de riscos- que te-

nim al davant.

La “radiografia” està dedicada a

l’anàlisi dels serveis socials d’atenció a la

gent gran. Donada la creixent importàn-

cia d’aquest sector per a la xarxa de ser-

veis socials, s’ofereixen dades sobre

l’oferta actual de places, les taxes de co-

bertura i els escenaris possibles en un fu-

tur proper. Es tracta d’un treball descrip-

tiu, però a la vegada orientat a la

planificació futura de serveis i actua-

cions.

Les “monografies” són cinc treballs

que fan referència a estudis realitzats re-

centment i que aborden la realitat social

des d’una perspectiva i àmbit urbà. Per

últim, la secció de “referències” dòna no-

tícia del projecte d’informatització dels

serveis socials a Barcelona, un programa

tècnic ambiciós i innovador, que servirà

per millorar els instruments professio-

nals i serà punt central, en el futur, d’in-

formacions de gran utilitat per a l’avalua-

ció i la planificació dels serveis socials.

Complementa aquesta secció el treball

de l’equip de la Residència Valldaura, per

a persones amb disminucions, que apor-

ta nous elements de gestió i vol compar-

tir experiències en aquest terreny.
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