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Coordinació: Dr Josep Lluís Oliver (UIB) i Andreu Grimalt (Fundació GADESO)
Lloc: Cambra de Comerç de Mallorca (C/Estudi General, 7  Palma)

ELS REPTES DE LES POLÍTIQUES DE BENESTAR EN UNA
SOCIETAT EN CANVI

La crisi financera internacional ha posat al descobert una realitat molt més crua per als ciutadans
i ciutadanes d'arreu del món, encara que amb distintes intensitats. L'autèntic “cul de sac” és
una crisi a l'economia real productiva que repercuteix de manera greu no només en l'economia
familiar sinó també amb la pèrdua i destrucció de llocs de feina.

En el rerefons d'aquestes realitats hi ha un problema polític, de model de societat i de convivència.
Ha quedat palès que el model dominant, en el qual el mercat era l'únic referent, s'ha mostrat
ineficient. Resulta imprescindible recuperar els mecanismes de control i de regulació social
dels mercats. La política, entesa com un referent democràtic, ha de recuperar la seva carta de ciutadania.

Per això consideram adient organitzar unes jornades de reflexió i debat centrades en el denominat
“Estat del Benestar”, partint dels seus orígens en l'Europa de la postguerra i analitzant-ne el
desenvolupament, els distints models, els dèficits interns i les dificultats externes. A més,
volem fer-ho des del vessant d'una possible recuperació dels seus eixos bàsics, amb les seves
fortaleses i debilitats, fins arribar a la seva aplicació a la situació socioeconòmica actual i a
la nostra realitat més propera: la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Matrícula: Serveis administratius de l'edifici Sa Riera. Preu: 25 euros

I n fo rmac ió  i  i nsc r ipc ions :  www.gadeso.org
www. ice .u ib .cat
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Segona jornada
L'Estat del Benestar a les Illes Balears

DIVENDRES 3 d'Abril
16:00 Lliurament de credencials i material

16:30 Primera ponència
“Aproximació a l'estructura social de les Illes Balears”
Antoni Tarabini-Castellani
President de la Fundació Gadeso

17:30 Debat
18:15 Descans

18:30 Segona ponència
“La despesa social a una etapa de crisi econòmica. Sanitat i
dependència”
Guillem López Casasnovas
Catedràtic d'economia (UPF)

19:30 Debat
20:15 Fi del primer dia de les jornades

DISSABTE 4 d'Abril

09:30 Tercera ponència
“Eixos bàsics de l'Estat del Benestar i la seva aplicació a les Illes
Balears”
Amedeo Spadaro
Doctor en Economia. Professor de la UIB. Professor de la Paris School
of Economics

10:30 Debat
11:15 Descans

11:30 Taula Rodona
“L'Estat del Benestar a Balears”
Moderador: Antoni Villalonga Postgrau en política comparada. (UOC)
Participants: Joan Gual de Torrella (Cambra de Comerç de Mallorca)

Andreu Horrach (DG de Planificació i Formació dels 
Serveis Socials)
Jaume Cladera (empresari)
Rafel Borràs (sindicalista)

12:30 Debat
13:15 Clausura

Primera jornada
Eixos bàsics de l'Estat del Benestar aplicats a la societat actual

DIVENDRES 20 de Març
16:00 Lliurament  de credencials i material
           Inauguració de les jornades

16:30 Primera ponència
“Què és i què no és l'Estat del Benestar”
Sebastià Sarasa
Doctor en Ciències Econòmiques
Professor de la UPF

17:30 Debat
18:15 Descans

18:30 Segona ponència
“Polítiques de cohesió a l'Estat del Benestar: nous riscos
d'exclusió, nous reptes d'inclusió”
Pau Marí-Klose
Investigador del CIIMU (Insitut d'Infància i Món Urbà). Professor de
sociologia (UB)

19:30 Debat
20:15 Fi del primer dia de les jornades

DISSABTE 21 de Març
09:30 Tercera ponència
“Estat del benestar, família i gènere”
María José González
Doctora en CCPP i Socials. Professora de la UPF

10:30 Debat
11:15 Descans

11:30 Quarta ponència
“L'Estat del Benestar. Polítiques públiques i governabilitat: noves
polítiques de regeneració urbana.”
Pere Picorelli
Llicenciat en CCPP i de l'Administració. Màster en Planificació Urbana
i Regional (LSE)

12:30 Debat
13:15 Clausura


