
 
 

 

Sr. Manuel Aguilar 
 
Llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia per la Universitat Complutense de 

Madrid (1975–1980) i professor de la Escola de Treball Social de la Universitat 
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Entre 1983 i 1986 va treballar en el departament de serveis socials 

del Ajuntament de Palma. Des de 1987 és professor de política social i serveis 

socials, primer a l'Escola Universitària de Treball Social de Navarra (1987–1992), 

posteriorment a la Universitat Pública de Navarra (1992–2007) i des de 2007 en 

la Universitat de Barcelona. 

 

La seva activitat de recerca aplicada i assessorament en el camp dels serveis 

socials inclou el suport al disseny, seguiment i avaluació del programa Ingresso 

Madrileny d'Integració (la renda mínima de la Comunitat de Madrid) entre 1990 i 

1995; el suport al disseny de l'Ingrés Aragonés d'Inserció (1992–94); l'avaluació 

dels serveis socials d'atenció primària i l'atenció domiciliària a Navarra i 

l'elaboració d'una proposta per a la seva reordenació (1997–1998); una recerca 

sobre l'exclusió social i el disseny del Pla de Lluita contra l'Exclusió a Navarra; 

els estudis de base per l'elaboració del Pla contra l'Exclusió i la reforma de la 

renda mínima d'inserció a Madrid (2000–2001); i activitats de consultoria i 

assessorament tècnic per encàrrec de diversos governs autonòmics, 

la Diputació de Barcelona i el Banc Interamericano de Desenvolupament, entre 

uns altres. 

 

Ha participado a diversos proyectos de investigación científica sobre políticas 

sociales, servicios sociales, rentas mínimas e innovación social como WILCO, 

NURSOPOB e INCLUSIVE. 

 

En els últims anys ha centrat la seva activitat de recerca en les transformacions 

institucionals dels serveis socials. Fruit d'aquesta activitat són, entre unes altres, 

publicacions com: «Los servicios sociales: las tribulaciones de un sector 

emergente» (en Luis Moreno (ed.), Reformas de las políticas de bienestar en 

España 2009); «Los servicios sociales en la tormenta» (en Documentación social 

2013); «Retos de los servicios sociales» (en Presupuesto y Gasto Público 2013); 

«La huella de la beneficencia en los servicios sociales modernos en España» 

(en Zerbitzuan 2010); «Apuntes para un replanteamiento de los servicios 

sociales en España» (FOESSA 2014); y «Servicios sociales comparados: entre 

la beneficencia y la inversión social» (en E del Pino y MJ Rubio (eds.), Los 

estados de bienestar en la encrucijada, 2016). 

 


