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Introducció 
 
 
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, la Fundació Gadeso, juntament amb l’Institut de Ciències de l’Educació, ha 
considerat adient organitzar unes jornades de reflexió i debat centrades en el 
denominat “Estat del Benestar”. Aquestes jornades compten amb el patrocini de la 
Conselleria de Presidència, la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, Sa 
Nostra i la Cambra de Comerç de Mallorca.   
 
Es partirà dels orígens de l’Estat del Benestar en l’Europa de la postguerra i 
s’analitzaran el desenvolupament, els distints models, els dèficits interns i les 
dificultats externes. A més, es vol fer 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.  
 
Així doncs, l’objectiu últim d’aquestes jornades és l’anàlisi de les polítiques públiques 
que s’han de desenvolupar, quan la societat i l’economia es troben en un moment de 
canvi. Les ponències giraran entorn quatre grans temes: habitatge i reordenació 
urbana, família i valors, sanitat i dependència i rendes. Les conclusions obtingudes 
de les ponències i els debats posteriors es plasmaran en un document de 
conclusions, que inclourà estratègies i propostes concretes de polítiques públiques.  
 
Els ponents de les jornades són, en la seva majoria, persones procedents de totes 
les Balears, però que per diversos motius desenvolupen la seva activitat fora de les 
Illes. També hi ha professionals de la Pompeu Fabra i persones que treballen a la 
nostra comunitat. En qualsevol cas, tots són uns referents en els seus respectius 
camps.  
 
Les jornades tindran lloc els dies 20 i 21 de març i 3 i 4 d’abril de 2009 a la seu de 
Cambra de Comerç de Mallorca (carrer de l’Estudi General, 7 de Palma).  
 
Podeu obtenir més informació a la web de la Fundació Gadeso (www.gadeso.org) i 
de l’ICE (www.ice.uib.cat).  
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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

Universitat de les
Illes Balears

Institut de Ciències
de l’Educació

UIB

Organitzen:

els REPTES
de les

POLíTiQUES
de

BENESTAR
en una

SOCiETAT en
CANVi

els REPTES
de les

POLíTiQUES
de

BENESTAR
en una

SOCiETAT en
CANVi

Conselleria de Presidència Conselleria d’Afers Socials,
Promoció i Immigració

Amb la col·laboració

Revista
Blanc



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



 

 

  
 
 
 
SEBASTIÀ SARASA URDIOLA 
 
Barcelona, 1952  

 
 
 
Formació acadèmica:  
Doctorat en Ciències Econòmiques (especialitat en Sociologia i Ciència 
Política) per la Universitat de Barcelona 
Llicenciatura en Ciències Econòmiques 
 

Actualment:  
Professor titular de Sociologia de la Universitat Pompeu Fabra 
 
 
Publicacions més rellevants: 
 

- Old-age Pensions in Spain: Recent Reforms and Some of their Consequences 
for the Risk of Poverty. (Social Policy and Administration) 

- Do Welfare Benefits Affect Women's Choices of Adult Care Giving? (European 
Sociological Review) 

- Women's employment and the adult caring burden. (Family Formation and 
Family Dilemmas in Contemporay Europe. Fundación BBVA) 
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PAU MARÍ-KLOSE 
 
Eivissa, 1972 

 
 
 
Formació acadèmica:  
Master of Arts en Sociologia per la University of Chicago, Phd candidate. 
Màster en Ciències Socials pel Centre d’Estudis Avançats en Ciències Socials 
de l’Instituto Juan March 
Doctorat de Sociologia per la Universitat de Barcelona 
  

Actualment:  
Professor associat en el Departament de Sociologia i Anàlisi de les 
Organitzacions de la Universitat de Barcelona 
Director metodològic del Panell de Famílies i Infància (CIIMU) 
Director de l’Informe de la Inclusió Social a Espanya, 2008 i 2009 (CIIMU I 
Caixa Catalunya) 
 
 
Publicacions més rellevants: 
 

- Parejas jóvenes es España (Fundación Santamaría), en premsa. 
 
- Informe de Inclusión Social en España 2008 (Caixa de Catalunya) 

 
- Temps de les famílies: Anàlisi sociològica dels usos del temps dins les 

llars catalanes (Departament d’Acció Social i Ciutadania) 
 

- Edad del cambio: Jóvenes en los circuitos de la solidaridad 
intergeneracional (Centro de Investigaciones Sociológicas) 

 
- Elección racional (Centro de Investigaciones Sociológicas) 
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Mª JOSÉ GONZÁLEZ LÓPEZ 
 
Barcelona, 1966 

 
 
Formació acadèmica:  
Llicenciatura en Geografia per la Universitat Autònoma de Barcelona  
Mestratge en Geografia Humana per la Universitat Autònoma de Barcelona 
Postgrau “Mètodes i tècniques per a l’estudi de la població” del Centre 
d’Estudis Demogràfics (UAB) 
Doctorat en Ciències Polítiques i Socials per l’Institut Universitari Europeu de 
Florència 
 

Actualment:  
Professora agregada de Sociologia a la Universitat Pompeu Fabra 
 
Publicacions més rellevants: 
 

-  Tiempo para cuidar, tiempo para trabajar. Análisis del uso y duración 
de las licencias parentales en España. (juntament a I. Lapuerta i P. 
Baizán; Situación Social de España. Vol. III. Madrid: Biblioteca Nueva.) 

 
-  Remaining childless in affluent economies: a comparison of France, 

West Germany, Italy and Spain (juntament T. Jurado; European 
Journal of Population, 22: 317-352) 

 
- La escolarización de la primera infancia en España: desequilibrios 

territoriales i socioeconómicos en el acceso a los servicios (El estado 
del bienestar en España) 

 
- Spouses’ careers in Spain (Oxford University Press) 

 
- Gender inequalitites in Southern Europe: women, work and welfare in 

the 1990s (Frank Cass Publishers) 
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PERE PICORELLI RIUTORD 
 
Palma, 1977 

 
 
 
Formació acadèmica:  
Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració per la Universitat 
Pompeu Fabra, Barcelona.  
Master of Science in Regional and Urban Planning Studies a la London School 
of Economics, Londres, Regne Unit.  
 

Actualment:  
Cap de la Unitat del Programa de Barris de l’Institut Català del Sòl de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 
Publicacions més rellevants: 
 

- La Inversió Induïda per l’aplicació del Programa de barris (Generalitat de 
Catalunya, DPTOP). 

 
- La renovació del parc residencial i els processos de remodelació urbana 

en el marc de la Llei de Barris (Generalitat de Catalunya, DPTOP). 
 

- Estudio sobre el sector público y recopilacion de buenas prácticas sobre 
renovación urbana (Comitè Europeu de Coordinació de l’Hàbitat Social – 
CECODHAS). 

 
- Models de governança metropolitana a les principals aglomeracions 

urbanes del món (Metrópolis). 
 

- Projecte d’Intervenció Integral dels 7 barris fronterers de la Serra d’en  
Mena a Badalona i Santa Coloma de Gramenet (Ajuntament de 
Badalona, Ajuntament de Santa Coloma i Consell Comarcal del 
Barcelonés) 
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Palma, 1940 

 
 
 
Formació acadèmica:  
 
Llicenciatura en Filosofia per la Universitat de Barcelona 
 
Sociòleg 
 

Actualment:  
President de la Fundació Gadeso 
 
 
Publicacions més rellevants: 
 

- Tenim qualitat de vida? Aproximació a l’estructura social de les Illes 
Balears (Fundació Gadeso) 

 
- Nuevos ciudadanos. Relatos y reflexiones (Fundació Gadeso) 

 
- La gestió de la diversitat al sistema educatiu de les Illes Balears. 

Conclusions i propostes (Fundació Gadeso) 
 

- ¿De la ciudadanía formal a la ciudadanía real? La población ecuatoriana 
y marroquí de Mallorca (Fundació Gadeso) 
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Ciutadella, 1955 

 
 
 
Formació acadèmica:  
Llicenciatura en Econòmiques per la Universitat de Barcelona 
Llicenciatura en Dret per la Universitat de Barcelona 
Doctor en Economia Pública per la Universitat de York 
 

Actualment:  
Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra 
Conseller del Banc d’Espanya 
 
 
Publicacions més rellevants: 
 
“Diversity and regional inequalities in the Spanish System of Health care 
services” (with J. Costa and I Planas) Health Economics 14: S221-235, 2005. 
 
Health and Economic Growth MIT Press with L. Currais and B. Rivera (eds.) 
2005 
 
Envejecimiento y Dependencia: Situación actual y Retos de futuro. Caixa 
Catalunya Monografía, no 2. Juliol  2005, i La inmigración en España: Aspectos 
socioeconómicos y jurídicos Fundación BBVA. IEA Generalitat de Catalunya 
2006 
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Susa (Turín, Itàlia), 1970 

 
 
Formació acadèmica:  
Llicenciat en Economía per la Universitat “Bocconi” de Milan.  
Doctor en “Teoria Econòmica” per la Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales de París 
Doctor en “Economia” per la Universitat Autònoma de Barcelona 

 
Actualment:  
Professor Titular d’Universitat en el Departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat de les Illes Balears 
Professor d’Economia Pública en la Paris School of Economics 
 
Publicacions més rellevants: 
 

- Millennium development goals at midpoint: Where do we stand? 
(European Development Report Background Paper) 

 
- Microsimulation as a Tool for Evaluating Redistribution Policies (Journal 

of Economic Inequality) 
 

- Education, Redistributive Taxation and Confidence (Journal of Public 
Economics)  

 
- Micro-simulation and Normative Policy Evaluation: an Application to 

some EU Tax-Benefits System (Journal of Public Economic Theory)  
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