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Secretaria del Pla integral de serveis socials

L’Ajuntament de Barcelona, la Uni-

versitat de Barcelona, la Universitat

Autònoma i la Universitat Ramon Llull

han establert un acord de col·laboració

per a crear el Banc d’estudis d’interès

social, un projecte que vol orientar i opti-

mitzar el potencial de recerca de les uni-

versitats vers el sector de serveis socials a

la ciutat.

Aquest acord és un dels resultats i

també un bon exemple dels principis

orientadors del Pla integral dels serveis

socials de la ciutat de Barcelona. 

El Pla integral de serveis socials

L’any 1994 s’aprovava el Pla inte-

gral, resultat del treball conjunt de més

de cent trenta entitats i institucions de

l’àmbit dels serveis socials a la ciutat. El

Pla defineix les estratègies i els objectius

que han d’orientar l’acció social i que

han de permetre consolidar un sistema

de serveis socials de responsabilitat

pública, que vertebri la cooperació entre

els sectors públic i privat i optimitzi la

gestió dels recursos socials.

El Pla integral és un pla de ciutat i,

per tant,  el compromís i la responsabili-

tat de la seva execució són compartits.

L’estructura organitzativa, constituïda

per comissions, és el marc de participa-

ció per aconseguir que les diferents insti-

tucions i entitats de la ciutat assumeixin

voluntàriament compromisos d’acció

encaminats a assolir els seus objectius. 

Una de las línies de treball del Pla

s’adreça al desenvolupament d’instru-

ments per a la planificació i coordinació

del conjunt de l’oferta, tant pública com

privada. En aquest sentit, la potenciació i

consolidació de sistemes d’informació

compartits, al servei del conjunt d’enti-

tats i institucions de la ciutat, era una de

les prioritats bàsiques. El projecte que

presentem s’inscriu en aquest marc.

El Banc d’estudis d’interès social

El Banc d’estudis d’interès social es

crea amb l’objectiu de fomentar entre els

estudiants la realització de tesis, tesines i

treballs de final de carrera sobre temes

socials, que responguin a les necessitats i

demandes de les entitats de la nostra ciu-

tat. 

Amb aquesta finalitat s’ha organit-

zat un circuit entre les entitats i associa-

cions  que formen part del Consell Plena-

ri del Pla integral, les universitats i

l’Ajuntament, coordinat per l’Escola Uni-

versitària de Treball Social de la Univer-

sitat de Barcelona, que permet als depar-

taments universitaris conèixer les neces-

sitats i demandes de les entitats per

poder informar els estudiants de la possi-

bilitat d’encaminar cap a aquestes finali-

tats els seus treballs de recerca.

Per altra banda, la revista Barcelona

Societat, que reben totes les entitats del

Pla integral, obrirà una nova secció en la

qual el banc d’estudis ressenyarà els

estudis realitzats. També publicarà els

treballs que siguin d’interès per al con-

junt dels  serveis socials.

El Banc d’estudis d’interès social

reuneix totes les característiques pròpies

d’un projecte de Pla Integral, i parteix

d’una necessitat expressada des de les

mateixes entitats del Pla. És un projecte

en què tothom hi surt guanyant: les enti-

tats tindran a l’abast uns estudis per ava-

luar, planificar i reprogramar la seva

actuació de manera objectiva i amb

amplis coneixements sobre la realitat; i

els estudiants podran demostrar els seus

mèrits acadèmics i investigadors realit-

zant un treball d’utilitat social. La relació

amb les entitats els permetrà concretar

millor els paràmetres de la seva investi-

gació i els relacionarà amb un món atrac-

tiu, no tan sols des d’un punt de vista

humà, sinó també acadèmic i científic.

El Banc d’estudis permet donar més

rendibilitat els recursos públics i privats

invertits a la ciutat. A la necessària tasca

acadèmica de demostrar unes aptituds

s’incorpora un valor afegit: donar respos-

ta a les necessitats d’investigació de

l’àmbit dels serveis socials. Això és justa-

ment el que s’entén per sinèrgia social: el

resultat de la coordinació és superior a la

suma de l’acció individual de les entitats

i institucions que operen a la ciutat.

Per últim, el projecte permet donar

un nou pas en les relacions entre les

unversitats i la societat, en aquest cas en

l’àmbit dels serveis socials; i contribueix

d’una manera senzilla i eficaç a la inves-

tigació operativa per millorar els proces-

sos d’equitat social urbana.

L’accés al Banc d’estudis

Els estudiants
L’Escola Universitària de Treball

Social EUTS/UB farà arribar als diferents
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departaments de les universitats, a l’inici

del curs, una relació de demandes

d’estudis i de les institucions o entitats

que els han sol·licitat.

Els estudiants interessats a realitzar

algun treball de recerca aplicada podran

posar-se en contacte amb aquestes insti-

tucions i, si és el cas, s’establirà un acord

de col.laboració  entre l’entitat o institu-

ció  i el departament. 

Les entitats
Les entitats i institucions faran arri-

bar a EUTS/UB la seva demanda d’estu-

di, omplint una fitxa tècnica que recollirà

les característiques de les entitats i els

objectius específics de les propostes

d’estudi, i l’Escola de Treball Social

donarà a conèixer el conjunt de les

demandes als diferents departaments.

La creació d’una pàgina web especí-

fica d’aquest projecte permetrà accedir

fàcilment a tota aquesta informació.

Participants en el Banc d’estudis

Universitat de Barcelona:
– Facultat d’Econòmiques (Departament de Teoria Sociològica, Filologia del Dret i Metodo-
logia de les Ciències Socials - Departament de Sociologia).
– Facultat de Psicologia (Departament de Psicologia Social).
– Facultat de Geografia i Història (Departament d’Antropologia - Departament de Geografia
Humana).
– EUTS, Escola Universitària de Treball Social  

Universitat Autònoma de Barcelona:
– Facultat de Psicologia.
– Facultat de Ciències PolÌtiques (Departament de Sociologia).

ICESB, membre de la Universitat Ramon Llull

Coordina: EUTS/UB, Escola Universitària de Treball Social
Còrsega, 409 - 08014 BARCELONA
Tel. 4572345   Fax: 4587854     e-mail: (www.bcn.es/plaintegral)

Circuit del Banc d’Estudis d’Interès Social

Les entitats i institucions

Proposta d’estudis

EUTS/UB

Departament i escoles
universitàries

Entitat

EUTS/UB

Fitxa tècnica d’estudis

EUTS/UB

Proposta d’estudis

Les entitats i/o institucions enviaran la fitxa tècnica de
demanda d’estudis degudament emplenada a EUTS/UB,
o a la web del Pla integral.

EUTS/UB portarà un registre de totes les propostes
d’estudis rebudes i les enviarà als departaments i escoles
universitàries que hagin sol·licitat les entitats i/o
institucions.

Els departaments i escoles universitàries corresponents
promouran les investigacions empíriques a partir de les
demandes que els arribin de les entitats.

El departament o escola universitària interessada en la
realització d’algun estudi d’interès social es posarà en
contacte amb l’entitat corresponent.

Una vegada establert l’acord de col·laboració entre
l’entitat i l’escola o departament corresponent, aquest
ho notificarà per fax a l’EUTS/UB.

Acabat l’estudi, el departament o escola universitària
corresponent vetllarà perquè s’ompli la fitxa tècnica
d’estudis i sigui enviada per fax a l’EUTS/UB o a la web
del Pla integral.

EUTS/UB farà arribar a la direcció de la revista Barcelona
Societat les fitxes dels estudis realitzats.

La revista Barcelona Societat obrirà una secció per
ressenyar els estudis realitzats i publicarà, a proposta del
departament corresponent i d’acord amb la direcció de
la revista, aquells treballs més rellevants i d’interès
general, per tal que puguin estar a l’abast de les entitats.


