REFLEXIONS SOBRE LA PONÈNCIA - Anna García Monfort
Un cop més Fernando Fantova ha visitat terres castellonenques, en aquesta ocasió ha sigut per a
participar en la Celebració de Dia Internacional del Treball Social. Els i les que vam poder gaudir del seu
saber al curs que va impartir el mes de maig a la ciutat de Castelló, teníem molt clar que és una persona
que et fa reflexionar sobre el fet tan important per a nosaltres: l’objecte del treball social. Cal ser valent i
tindre una excel·lent base teòrica per dir les coses que vam escoltar el passat 15 de març.
És ben cert que el col·lectiu del treball social així com la comunitat universitària debaten sobre quin és
realment el bé que promou els serveis socials. Són totes les necessitats (socials) d’uns pocs? O, pel
contrari, és la gestió de l’autonomia funcional i la integració relacional (amb la xarxa primària)?. La
primera, segons Fantova, és residual, mentre que la segona és integral. I el ponent ens invità a tots i a
totes a reflexionar i posicionar-nos.
Construir uns serveis socials potents que competisquen en primera divisió al igual que la sanitat, és el que
farà possible una efectiva coordinació intersectorial (sanitat-serveis socials) que done resposta al repte
que suposa una societat complexa i que, així mateix, trenque els elements estructurals que minven
aquesta coordinació.
Per tal d’aconseguir-ho, Fantova ens fa veure que és imprescindible la gestió del coneixement, basat
aquest en el que és científic, tecnològic i teòric. A més a més, aquesta ha d’anar de la mà de la innovació
tecnològica i social.
D’altra banda, en el seu discurs va incidir en la “crisi de les cures”, el que comporta una revisió de
l’obsolet contracte social, donat que no es pot assumir substituir totes les cures familiars per les
professionals.
Estes i altres reflexions es poden llegir amb profunditat al seu blog fantova.net

