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O PROGRAMA
Grazas por estar aquí

Benvida e presentación das xornadas

O Reto

Presentación e avances do Proxecto INclúe
Juncal Blanco. Responsable Territorial de EFS en Galicia.

09:00-10:00
É compartido

Os retos dun futuro inclusivo en Galicia
Ledicia Suárez, Técnica do Servizo de Inclusión e Acción Social da Xunta
de Galicia
A aposta das entidades galegas por un cambio de modelo
Participantes no Grupo de Traballo INclúe.

Ten que ver coa Ética

Que ten que ver a Bioética coa inclusión?
Javier Barbero. Psicólogo adxunto do Servizo de Hematoloxía do
Hospital de la Paz e Presidente do Comité de Ética.

E, ante isto…qué?

A necesidade dun cambio de Modelo na aposta pola Inclusión Social
Nerea Kortajarena. Directora da Área de Inclusión Social de EFS.

10:00-11:30

11:30-12:00

Pausa-café
Se miramos arredor

12:00-13:30
Outros e outras o
fixeron

13:30-14:30

E, como o facemos?

Políticas públicas e boas prácticas no eido da inclusión social
Joseba Zalacaín. Director do Centro Documentación e Estudos.
Fundación Eguía-Careaga (SIIS).
A avaliación dende o enfoque da calidade de vida
Silvia Muñoz Llorente. Responsable do Programa de Cidadanía de FEAPS
En Galicia
Santiago González Avión. Sociólogo experto en exclusión social.
Con Enfoque de xénero
Isabel Martínez Pellicer. Subdirectora Xeral de Inclusión, Inmigración e
Acción Social. Xunta de Galicia.
Tertulia con… Javier Barbero, Joseba Zalacaín, Silvia Muñoz, Javier
Pérez, Santiago González, Isabel Martínez Pellicer e Nerea Kortajarena.

O 25 de marzo de 2015 celebrouse na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela a Xornada Falamos de Innovación na Inclusión Social?
Esta Xornada organizada por Emaús Fundación Social no marco do Proxecto INclúe, desenvolveuse co obxecto de presentar o reto asumido
neste proxecto na busca dun modelo de atención de calidade a persoas que se atopan en situación de exclusión social. E, fundamentalmente,
por tratar de xerar un espazo que permitira compartir reflexións sobre a necesidade dun cambio de modelo e de escenario con novos
principios no ámbito da inclusión social.
Coa pretensión de analizar e ver a inclusión social con outros ollos acompañounos o artista Ignacio Pérez-Jofre apostando así por reflexar a
complexidade da Inclusión Social a través do arte. O artista brindou o seu apoio desinteresado a Emaús realizando en vivo, cun estilo rápido e
realista, unha serie de dibuxos durante o desenvolvemento da xornada de obxectos escollidos e aportados polas persoas participantes
atendendo a súa asociación significativa co concepto de inclusión. Deste xeito, o artista xerou un vínculo entre “inclusión social e expresión
artística” como nova fórmula de expresión e sensibilización sobre a realidade de numerosas mulleres e homes en situación de exclusión social.
Un total de 110 persoas xuntáronse na xornada e tiveron oportunidade de compartir reflexións e propostas orientadas a propiciar a
construcción dun modelo de atención que sitúe a persoa no centro e teña como piar o fomento da súa calidade de vida, dereitos e igualdade
de oportunidades.

A exposición de fotos de EAPN-Galicia Prioridade 1: Pobreza
e exclusión social recibiu ás persoas participantes.

O aforo da sala da Cidade da Cultura estivo completo
ao longo de toda a xornada de profesionais de
entidades sociais, persoal técnico de administracións
públicas e persoas participantes en programas de
inclusión.

O artista Ignacio Pérez- Jofre elaborou o Mural da
INclusión Social con obxectos que levaron as persoas
asistentes a xornada.

Nas propias palabras do artista Ignacio Pérez-Jofre “O proceso de realización do mural foi moi interesante, xa que o ritmo viña marcado pola duración
das xornadas e a extensión do soporte (…). Non podo dicir que atendese a todo o que alí se falou, porque estaba moi concentrado no meu propio traballo,
pero creo que algunhas ideas importantes coláronse na miña cabeza, dando sentido ao que facía e condicionando a elección dos motivos”. Así nos explicaba
Ignacio Pérez Jofre o proceso: “Os obxectos cotidianos adquiriron significados simbólicos, complexos grazas ao contexto no que eran reproducidos. Unhas
chaves representan o fogar e a acollida, pero tamén a chave de acceso, o recurso, o sistema que nos abre o camiño cara a inclusión. Un libro simboliza a
cultura como ferramenta de integración (e moi significativamente a novela aportada, obra de Paul Auster, titulábase o libro das ilusións).Un lápiz fala da
importancia do debuxo, e en xeral da expresión artística, como vía de recuperación de capacidades cognitivas, sensoriais e emotivas. Un bolígrafo explica a
necesidade de dar a palabra ás persoas que están en situación de exclusión, deixar que sexan elas as que creen o seu propio relato persoal. Un Pinocho, por
último, presenta varios niveis de interpretación; pode referirse nunha primeira lectura á importancia do aspecto lúdico, do bo humor, nos procesos de
inclusión. Pero tamén, se atendemos á narración, pode aludir á necesidade de deixar de mentir, o de mentirnos, e aceptar a realidade tal como a vemos (…).
Nun senso máis constructivo, a conclusión do conto, no que o muñeco de madeira consegue transformarse nun neno de carne e oso, fainos pensar nun dos
principais obxectivos desta Xornada: sustituir a concepción das persoas en risco de exclusión como meros obxectos de asistencia social, como seres pasivos e,
en certa forma, “inanimados” por unha forma de entendelos como persoas individuais, co seu carácter, as súas preferencias e capacidades de
desenvolvemento”.

A revisión crítica do modelo de atención actual ás persoas en
situación de exclusión social.
Juncal Blanco, responsable territorial de Emaús Fundación Social en Galicia foi a

Ledicia Suárez,Técnica del Servicio de Inclusión e
Acción Social da Xunta de Galicia e Juncal Blanco,
Responsable Territorial de Emaús Fundación Social
en Galicia

responsable de inaugurar ás Xornadas.
Iniciou a súa intervención agradecendo, en primeiro lugar, a resposta de participación
na xornada así como no Proxecto INclúe, todo un reto de revisión e cuestionamiento
co modelo actual de atención ás persoas en situación de exclusión social. Así
agradeceu o traballo das entidades colaboradoras do proxecto como o papel clave
como entidade socia da Xunta de Galicia, cuia implicación e apoio foi clave para acadar
o apoio do Mecanismo Financiero da EEA Grants e da Plataforma de ONGs de Acción
Social, entidades financiadora e operadora do proxecto respectivamente.
Juncal Blanco, explicou como xurde a necesidade do cambio, os debates internos no
equipo de Emaús sobre a calidade na atención do traballo diario, sobre os resultados
de cada acompañamento, etc. O proxecto INclúe xurde de ahí, dunha constante
reflexión dende a autocrítica, sobre a necesidade de apostar por traballar segundo otro
modelo como se fixera noutros ámbitos como o xerontolóxico ou o da dependencia. E
así, deste soño compartido, desta ilusión por plantexar unha atención diferente que
poña no centro as persoas, os seus intereses, dereitos e expectativas xurde o Proxecto
INclúe. O resto da exposición, Juncal fixo un resumo das claves do proxecto e do
momento de execución no que se atopa.

A aposta da Xunta de Galicia pola Inclusión Social Activa
Ledicia Suárez, Técnica del Servicio de Inclusión e Acción Social da Xunta de Galicia,
compartiu ao longo da súa intervención o proceso de evolución das políticas públicas
vinculadas á Inclusión Social da Xunta de Galicia. Trasladou o interese da Xunta de
Galicia por acadar unha Inclusión Social Activa. Así apostan por fomentar un mercado
laboral máis inclusivo, apoio á renda e facilitando acceso a sercicios de calidade
(sociais, vivenda, sanidade, educación). Ledicia Suárez fixo un repaso ameno sobre a
evolución e a coordinación nos diferentes nivéis da administración galega e coas
distintas entidades, traballando na liña das claves europeas, das premisas de EUROPA
2020 e apostando por acadar os máximos resultados do II PGIS. A óptica é traballar
dende a prevención, apostando por unha sociedade máis inclusiva.

Os conflictos éticos asociados á inclusión social
Javier Barbero, Psicólogo adxunto do Servizo de Hematoloxía do Hospital da Paz e
Presidente do Comité de Ética, compartiu con todas as persoas asistentes que os/as
profesionais, no caso da intervención social, non somos seres “asépticos” senón que
traballamos con persoas e que somos persoas, por iso no traballo diario existe un
componente ético e moral que nunca se debe de obviar.

Javier Barbero. Psicólogo adxunto do Servizo de Hematoloxía do
Hospital de la Paz e Presidente do Comité de Ética e Nerea Kortajarena,
Directora da Área de Inclusión Social de Emaús Fundación Social.

A base conceptual do Modelo INclúe
Nerea Kortajarena, Directora da Área de Inclusión Social de
EFS, compartiu cas persoas asistentes como estaba sendo este
“reto compartido” do Proxecto INclúe, como traballouse na fase
de investigación para acadar os paradigmas ou claves que deben
soster o Modelo e como validouse e adaptaouse co Grupo de
Traballo. Así a definición do Modelo articúlase identificando como
base do mesmo, como punto de partida, a perspectiva dos
dereitos das persoas, co obxectivo de toda actuación centrado na
mellora da calidade de vida, cunha doble estratexia: a activación
inclusiva (fomentando a individualización e autodeterminación)
así como o fomento da participación social e fomento da
cidadanía activa. As claves metodolóxicas identificadas como
esenciais para lograr os obxectivos da intervención son a
coordinación, o enfoque de xénero e a avaliación do impacto.

Barbero lembrou que detrás de cada intervención, hai un modelo de traballo que é
convinte que teñamos presente, hai unha interpretación da realidade e da outra persoa,
polo tanto existe un entendimento do que é a normalidade e o que supón a
normalización. Traballamos entón dende a propia subxectividade , medos e prexuizos…o
que supón que interpretamos as diferentes situacións dende o noso prisma, sen ter en
conta situacións cronificadas. Asemade, Barbero compartiu a súa visión de que, as veces
temos normas excesivamente ríxidas que non permiten ter flexibilidade para atender a
individualidade de cada persoa. O importante é o labor de acompañamento que debe
partir da deliberación coas persoas, tendo moi presente o seu proxecto de vida, o que
para cada un/unha é significativo.
Decía Javier que debemos incorporar a ética do cuidado, entendido como “recoñecer no
outro a súa dignidade e diferencia” e insistía na importancia de recoñecer: “as persoas
coas que traballamos teñen xa de por si a súa propia dignidade ainda que poidan, como
calquera, realizar comportamentes indignos”. Nese recoñecemento da dignidade do
outro o valorizamos como suxeito non como obxecto da intervención, entón apreciamos
a súa autonomía, tamén moral.
Traballar con persoas tamén supón acoller a experiencia do sufrimento que poidan ter e
que debemos acompañar, en moitas ocasións sen buscar solución. Desde a acollida xa se
pon no centro á persoa.
Na súa próxima e didáctica exposición incidiu na importancia de incorporar o que deu en
chamar “estratexias de deliberación morais”: análise das intervencións, do traballo que
teña en conta os valores, os das persoas coas que traballamos e os nosos propios.. para
non desnudar de dignidade ás persoas e non suplantar os seus proxectos vitais e xeitos
de vivir co que, como profesionais, creemos ou protocolarizamos que “ debe ser”.

Luz Aguiar, técnica do Servizo de Inclusión e Acción Social, volcada dende o seu traballo en
apoiar o avance do Proxecto INclúe foi a responsable de presentar as seguintes intervencións
da xornada na busca de análises e experiencias de relevancia:

É importante frear a despolitización do fenómeno da exclusión social
Joseba Zalacaín, Director do Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía –
Careaga (SIIS) é unha das persoas clave que acompaña técnicamente os avances da fase de
investigación e deseño do Modelo INclúe. Zalacaín adoptou a súa intervención ás reflexións
que se viñan compartindo ao longo da mañán facendo fincapé inicialmente no feito de que o
análise sobre o Modelo INclúe permitiulles (no SIIS) descubrir que a reflexión que promove o
proxecto é unha reflexión compartida tamén noutros países do noso entorno mencionando, en
especial, o caso de Gran Bretaña. Joseba Zalacaín defendeu que para falar de inclusión hai
que falar tamén de carencias estructurais do sistema de protección social, de benestar social
e que é imprescindible falar de diñeiro e de inversión en recursos. O paradigma de activación
inclusiva que propón o Modelo INclúe en palabras de Zalacaín, pretende frear a despolitización
do fenómeno da exclusión social, situación desencadeante da tendencia a culpabilizar a persoa
que se atopa en situación de exclusión e de que non sexa efectiva unha asunción de
responsabilidade por parte da sociedade nesta problemática tan difícil de combatir. Zalacaín
defendeu que o enfoque da activación inclusiva proposto no Modelo INclúe, no que se dilúe a
centralidade no emprego, non entra en colisión coas políticas de inclusión europeas vixentes.

A participación activa das persoas afectadas clave para un modelo de
calidade
Silvia Muñoz Llorente, Responsable do Programa de Cidadanía de FEAPS, ao longo da

Luz Aguiar, Técnica do Servizo de Inclusión e Acción Social
da Xunta de Galicia. Joseba Zalacaín. Director do Centro
Documentación e Estudos. Fundación Eguía-Careaga (SIIS).
Silvia Muñoz Llorente. Responsable do Programa de Cidadanía
de FEAPS

súa intervención fixo un percorrido polas diferentes etapas que pasou as súa entidade ata
chegor ao Modelo de Calidade no que traballan actualmente. Así foron pasando da atención ás
persoas con discapacidade intelectual ofrecendo servizos de apoio (vivenda, apoios intensivos
cercanos…) ata incorporar a opinión das persoas coas que traballan como suxeitos activos no
seu modelo de atención baseado na Calidade de Vida, Xestión e Etica. Este modelo é
compartido tanto polas persoas implicadas como polos/as profesionais vinculados á federación
FEAPS, e traballan dende a formación universitaria para que o modelo poda incorporarse e
polo tanto avaliarse.

A necesidade de reorientar os recursos para a inclusión na Galicia actual
O Sociólogo Santiago González Avión, explicou que a evolución da pobreza nas últimas
décadas, especialmente a partir do comezo da actual crise económica, leva a unha rápida
posmodernización da sociedade galega cun cambio fondo dos rostros da exclusión. Así, recalcou,
o descenso xeral das rendas fai que as persoas maiores poidan estar xusto por riba do limiar da
pobreza. Sen embargo, amplos territorios rurais están abocados á desaparición como contornos
habitables, cunha longa agonía dende e punto de vista da inclusión. En canto ás formas de loita
contra a exclusión, a inclusión social activa que protagonizou as políticas de rendas de inserción
durante máis de dúas décadas, e que concentrou os recursos de inclusión durante tres lustros,
precisa unha fonda revisión. Porque a activación laboral pouco ten que dicir ás 100.000 persoas
que en Galicia tiveron traballo no seu día e xa non o van atopar (polo menos na próxima década).
Santiago González concluíu lembrando que fan falta outros enfoques, outras metas, outras
formas de vinculación social e de participación.
Santiago González Avión. Sociólogo
experto en exclusión social

Un reto incumplido: a aplicación real e efectiva do enfoque de xénero
Isabel Martínez Pellicer, a Subdirectora Xeral de Inclusión, Inmigración e Acción Social da
Xunta de Galicia na súa intervención fixo un recordatorio sobre a necesidade de apostar por
traballar segundo o enfoque de xénero de xeito real e transversal. Trátase dun enfoque
innovador pero non o é (xa que moitos colectivos públicos e privados levan apostando por isto) o
que acontece é que non se aplica, nin sequera se desagregan os datos por sexos na maioría dos
proxectos e propostas presentadas, que podan permitir facer unha análise en profundidade para
coñecer como chegan as mulleres e os homes á situación de exclusión. Ademáis, o enfoque de
xénero na inclusión vai máis alá de iso. Isabel Martínez Pellicer fixo un repaso a través de
preguntas abertas a modo de reflexión sobre o estado das problemáticas que afectan a mulleres e
homes e como as mulleres seguen sendo as máis perxudicadas en moitos contextos que
favorecen situacións de exclusión (reducción das xornadas de traballo, vinculadas aos aportes
sociais e os propios ingresos, o peso dos coidados de persoas dependentes, a violencia de xénero,
etc).
Isabel Martínez Pellicer. Subdirectora Xeral de Inclusión, Inmigración e Acción Social. Xunta de Galicia.

A TERTULIA, foi o colofón final dunha xornada moi reflexiva, emotiva e
participativa na que, sen dúbida, o tempo foi insuficiente para afondar en moitas
das cuestións plantexadas e que atendendo ao grao de participación das persoas
asistentes motivan, sen dúbida, interese e importantes reflexións.

Tertulia: Javier Barbero, Joseba Zalacaín, Silvia Muñoz, Javier
Pérez, Isabel Martínez, Santiago González e Nerea Kortajarena.

Despóis de ter compartido a proxección dun video no que persoas vinculadas ao Grupo
de Traballo INclúe ofreceron a súa visión sobre a necesidade do cambio e de escoitar
todas as intervencións, os poñentes encontráronse na Tertulia con Javier Pérez,
persoa participante en programas de inclusión de Emaús Fundación Social que, dende o
coñecemento persoal do que é a exclusión e dun xeito moi emotivo, valorizou a
importancia de participar nestos foros, de expresarse e de poder compartir
experiencias. A participación, en palabras de Javier, contribúe a sentirse incluido.
Apoiándose en todo o falado ao longo da mañá, Javier Pérez insistiu na necesidade de
sentir que se respeta a súa dignidade.
Na tertulia, ainda que fora de hora (debido a intensidade do programa previsto),
intesificouse ainda máis a participación das persoas asistentes que validaron a xornada
recoñecendo a necesidade de crear máis espazos de intercambio de opinións e
experiencias e de traballo conxunto na busca de novas respostas a un fénomeno non
tan novo, como é a exclusión social, pero sí en constante cambio.
O debate entre Javier Barbero, Joseba Zalacaín, Silvia Muñoz, Javier Pérez, Isabel
Martínez, Santiago González e Nerea Kortajarena foi o peche da Xornada. Un peche que
contou coa pincelada final do artista Ignacio Pérez-Jofre que compartiu, para
rematar, como foi a súa visión “externa” da xornada e como viviu a experiencia de
vincular a expresión artística á temática da Inclusión Social.
En todo momento o ambiente da xornada foi distendido e de proximidade. A
coordialidade respirouse ao longo de toda a maña. Moitas grazas!! a todas as
persoas que compartiron coa súa asistencia, participación e reflexión o reto do Modelo
INclúe.

Momento do café-descanso da Xornada
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