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Presentació i Obertura Institucional 

1. Dra. Encarnació Ricart Martí (Vicerectora de Societat i Relacions 

Institucionals) 

Primer de tot felicitar a la Càtedra d’inclusió Social i a la Fundació Casal Amic.. 

No sóc especialista en el tema, però hi ha presents molts professionals i  molts 

alumnes en aquesta jornada. La universitat té l’obligatorietat d’estar al costat de 

la societat, i per tant ha d'aportar coneixement específic, però com a punt de 

partida els professionals han de tenir uns valors per tals de desenvolupar-los 

amb els coneixements.  

Avui abordem un tema sensible, l’educació dels adolescents, i hem de 

constatar que la crisi social actual ha fet emergir la diferència de les classes 

socials. 

Avui estem veient que no hi ha igualtat d’oportunitats, els joves que viuen en 

condicions més precàries tenen menys oportunitats, i això és un injustícia social 

extraordinària.  

Per això volia recalcar que hi hagin persones que es vulguin dedicar 

precisament a aquests joves té un valor incalculable.  

 

2. Dra. Carme Borbonés (Presidenta honorífica de la Càtedra 

d’Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili) 

Actualment ens enfrontem a situacions complexes que ens demanen més 

responsabilitats i mes respostes. L’acompanyament ha de ser el tema central 

de tota una societat com capital de futur.  

Aquestes jornades estan adreçades a professionals, responsables i alumnes. A 

professionals que han de construir noves respostes, als responsables que han 

de prendre les decisions més adients, i a alumnes d’educació social i de treball 

social com a futurs treballadors. 

El temps passa molt despresa i necessitem prendre les decisions que calguin 

per tal de que els joves no es quedin sense propostes. S’han de prendre 

decisions per tal de que els joves tinguin les habilitats social i els capacitin per 

incorporar-se millor a la societat. L’educació des de totes les seves vessants ha 

de garantir la formació als joves. 

Vull donar les gràcies a la Fundació Casal l’Amic que com a ànima d’aquesta 

jornada ha organitzat una jornada amb un contingut molt diversificat. I també 

agrair als professors que des de la seva reflexió faciliten la formació. 
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3. Sra. Eva Menor Cantador (Alcaldessa de Badia del Vallès) 

Badia del Vallès ha apostat per l’educació del carrer, Roberto i Ana, són els 

educadors dedicats a aquesta tasca. L’enfocament de l’acompanyament 

educatiu, no és un programa que es duu a terme, sinó que són els mateixos 

joves els que proposen les activitats. En aquests moments atenem a una carta 

part del joves de la ciutat. 

En Badia els efectes de la crisi han sigut molt greus, l’adolescent, és una part 

molt valuosa de la comunitat i des del moment en que està vivint cadascú 

d’ells, es valoren les oportunitats i els recursos personals, des la voluntarietat i 

des del respecte.  

Els educadors treballen sense recursos, el recurs són ells mateixos, però 

treballen en xarxa i se’ls ofereix tots els recursos dels que disposa la ciutat.  

La transversalitat hauria de presidir a totes les accions de les administracions. 

Hem de treballar amb la infància com a present i no coma futur, perquè és on 

impacta més la crisi. Per això l’acompanyament educatiu en medi obert és un 

dels recursos per els que aposta el municipi. A més a més aquestes pràctiques 

del territori han de generar coneixement. La feina d’avui és la llavor del futur. 

4. Victòria Pelegrí (Tinent alcalde de Serveis a les persones de 

l’Ajuntament de Tarragona) 

El context actual és nefast, un recent informe d’Unicef, que analitza el benestar 

infantil a partir de diferents àmbits en 29 països, mostra que España obté mals 

resultats: se situa en el lloc 19 de 29 països, quan fa solament 10 anys ocupava 

el cinquè lloc de 21 països. 

Capgirar les dades és una responsabilitat de les administracions. S’ha de 

trencar la transmissió de la pobresa. Davant l’increment dels riscos i de la 

vulnerabilitat dels infants, els serveis socials municipals han incrementat durant 

els últims anys el nombre de educadors i educadores socials i ha potenciat 

enormement els diferents equips territorials d’intervenció social educativa. 

Aquests equips realitzen un treball continuat d’assessorament, 

d’acompanyament i/o d’orientació personal  a infants, adolescents i a les seves 

famílies, sobre tot, quan hi ha presència d’indicadors de risc social. Ara tots 

som molt conscients de que cap de nosaltres pot donar respostes úniques, per 

això hem de sumar esforços. 

En aquests sentit, tant els equips de carrer com els serveis socials són part 

fonamental de l’atenció a la infància i a l’adolescència en aquesta ciutat i poden 

esdevenir dos recursos complementaris que potenciïn mútuament la seva 

acció.   

Esperem doncs que aquesta jornada ens aporti idees de com replantejar la 

intervenció amb ells joves i esdevinguin una oportunitat per a que els  
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educadors de carrer i altres professionals, en especial els educadors socials de 

les àrees bàsiques de serveis socials, comparteixin visions i plantegin noves 

formes de col·laboració amb l’objectiu de millorar les vides i el futur dels nostres 

joves.   

Seria important traslladar les conclusions de la jornada per millorar i avançar en 

la tasca que tenim encomanda. 

 

5. Sr. Jordi Navarro (President de la Fundació Casal Amic) 

El carrer és vida, és ric en estímuls per la interacció lliure de les persones.  A 

peu de Carrer porta 10 anys treballant, és un projecte educatiu que es 

desenvolupa al carrer amb les xarxes comunitàries de la zona ponent. 

Normalment el carrer s’utilitza com un espai on s’ha de netejar i també on es 

fiscalitzen els comportaments, això li dona un aspecte d’aparença. 

Però el carrer ha de ser una eina transformadora, un espai públic on els serveis 

com a punta de llança han de fer propostes des de la xarxa comunitària, han de 

poder innovar. 

A la Fundació Casal  Amic, en el context tarragoní ens manca suport municipal. 

Tant el carrer com l’educació són un be públic. Durant aquests anys, el projecte 

A peu de carrer, mai ha estat finançat totalment amb recursos externs, sinó que 

la mateixa Fundació posava la seva part. Però  ara estem en un moment delicat 

i necessitem suport per poder seguir treballant. 

Transformar el carrer amb la comunitat pot esdevenir allò que nosaltres 

vulguem. 

 

 

 

 

 

 


