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Començarà la taula política amb la idea de que tots els partits puguin exposar 
les seves idees.  
 
Anna Soler de Convergència i Unió 
Bon dia, vull agrair aquesta oportunitat per abordar un tema, en aquest moment 
en que el nostre país està en un moment dur, en que els adolescents poden ser 
els màxims, diríem, víctimes, de tota aquesta situació. 
No m’han de convèncer de la importància d’aquest treball al carrer i aquest 
acompanyament per que molts anys hi he estat. Ara tinc un altra paper i veig la 
importància i dificultat de fer efectives les propostes que els partits portem al 
nostre programa. Si hi ha una cosa de la que estic plenament convençuda es 
que el treball de l’educador de carrer és imprescindible. És veritablement 
l’antena que poden tenir les administracions, i molt concretament les locals, per 
aconseguir el que és vital en el treball amb adolescents; donar tots els elements 
necessaris per fer-los autònoms, no víctimes ni dependents, per empoderar-los 
i treure d’ells el millor que tenen. 
 
Salvador Mestre d'Esquerra Republicana de Catalunya 
Tinc un perfil més jurídic que polític i parlo més des d’una vesant més jurídica. 
Vull posar la incidència sobre l’educador de carrer. La llei d’educació de la 
infància i joventut. És una llei molt ambiciosa, reconeix la transversalitat i el fet 
de ser tan amplia fa que el seu desplegament sigui molt ampli i l’anem omplint 
de contingut. Introdueix la idea de proximitat per prevenir que l’adolescent entri 
en un sistema d’internament on és imprescindible la proximitat. Dóna 
competència als poders locals  i és fonamental el paper de l’educador de carrer 
perquè és el “traductor” en temes de necessitats de la realitat social, de la 
fotografia entre la realitat i els diferents governs que han d’implementar les 
polítiques necessàries.  
No és un treball fàcil, és molt complexe perquè moltes vegades l’usuari no ho 
demana. Fins arribar al desplegament de la llei pels que estan apartats del 
carrer, l’educador és el que permet que això sigui així.  
 
Eva Menor del Partit dels Socialistes de Catalunya 
Nosaltres pensem que aquesta figura és molt important perquè suposa un 
canvi de plantejament radical sobre el que tradicionalment es feia. De vegades 
les dades ens donen eines per fer els programes. És una intervenció integral. 
Es basa en la voluntarietat dels usuaris. La intervenció ha d’anar d'allò 
individual a allò col·lectiu i comunitari. Hem d’intentar millorar el seu present per 
que ells construeixin el seu futur. És un canvi de plantejament, suposa canviar 
paraules com vigilar, tutelar per altres com acompanyar. 
Suposa un canvi en les relacions amb els adolescents perquè se’ls hi permet 
que puguin definir les seves necessitats.  Permet treballar l’apoderament i 
l’apoderament és treballar aquest tipus d’eines.  



Encara queda molt recorregut per fer per part de les administracions. Malgrat 
que el marc legislatiu sigui meravellós, tenim una mancança de recursos que 
ens dificulta les intervencions.  
 
Arnau Funes de Iniciativa per Catalunya Verds  
Agrair-vos que ens hàgiu convidat. Sóc diplomat en treball social i vaig ser 
regidor en serveis socials. Gràcies per convidar-me. 
Vull exposar reflexions que tenen a veure amb el treball d’educador de carrer i 
d’educador social. No ens excedim en la individualització de l’atenció. No 
pensem que en aquests moments només amb un canvi individual les coses 
canvien. No farem que els joves tinguin accés al món del treball. No estem en 
una situació en que estigui a les nostres mans. Hi ha una tendència a 
culpabilitzar l’individu i això s’ha de combatre, des de l’esquerra i des del món 
dels serveis socials. Hem d’anar a una lògica d'exigir que hi hagi oportunitats.  

 
José Ibort de Ciutadans 
Ciutadans viene aquí con la intención de expresar lo que pretende que sea el 
educador de calle y los técnicos de juventud. Que se mejore su formación y en 
eso hace mucho hincapié Ciutadans. Han de ser personas muy bien formadas. 
Todo es una cuestión política y ha de ser una actuación política 
interdepartamental, hay que tener una política educativa en que se mantenga 
una formación muy estrecha con las empresas y se han de elaborar planes a 
medio y largo plazo. Es ahí donde los ayuntamientos han de jugar un papel 
clave. Una parte de nuestra juventud està quedando excluida y hoy ésto puede 
empezarlo a resolver el educador de calle. Algo tan sencillo como preparar el 
joven para su independencia, transcurre el tiempo y nos damos cuenta que 
pasados unos años esta juventud no ha creado su propa família.  
Nosotros creemos que han de ser los entes locales, puesto que la Generalitat  
legisla, pero en la hora de la verdad, no todas esas leyes se aplican, ni se 
aplican con la misma diligencia.  
 
 
Torn de paraula 

 He sentit dir que l’educador de carrer és imprescindible, he sentit parlar 
de proximitat,  tots els partits polítics esteu d’acord. Què passa? Me 
n’alegro d’aquest discurs compartit. Heu parlat de coses com 
imprescindibles. Us animaria a fer una reflexió per portar més 
coherència entre el que diem i el que fem. Una pregunta: Creieu que les 
metodologies de serveis socials que s’utilitzen actualment possibiliten la 
presencia d’educadors de carrer. 

 
Anna Soler de Convergència i Unió 
Per què no ho possibilita, quan tenim unes bases. La meva discrepància amb el 
que s’ha dit sobre les tres lleis bàsiques. Com que no estan desplegades! Amb 
les lleis hi havia unanimitat al parlament i no s’anava més enllà que ordenar tot 
allò que teníem. Amb la crisi l’educador està realitzant altre nivell de tasques. 
Una cosa que he vist: la gran dificultat que hi ha per treballar en xarxa, un 
educador no és res si no hi ha res al darrera, és inevitable que un cop 
identificat el problema. 

 



 No només estem d’acord els de la taula, també els de l’altra banda. No 
hi ha recursos. Vista la unanimitat, anem a veure que es pot fer sense 
tenir els recursos que voldríem. A vegades no és una qüestió dels partits 
polítics, la Llei dóna unes eines bastant clares als ens locals, que amb 
els pocs recursos han de decidir entre les seves prioritats. L’educador de 
carrer i tant que hi té cabuda. El treball en xarxa és creure’ns tots i 
posar-nos d’acord per assumir les seves competències. 

 
Eva Menor del Partit dels Socialistes de Catalunya 
Estic totalment d’acord en que de vegades falta coherència entre el que diem i 
el que fem. S’ha de revisar. No és un problema de recursos, és un problema de 
priorització de recursos, en aquest cas, de l’administració local. Tenim un 
problema; la presa de decisions cada vegada està més allunyada del territori. 
S’han d’evitar les duplicitats però no s’ha de qüestionar als Ajuntaments. 
Tothom té al cap, tothom pensa que és cosa de l’Ajuntament, en canvi cada cop 
ens estem qüestionant les competències de l’Ajuntament. En què quedem? Al 
final, l’administració local ho fa tot, ho desenvolupa tot per que viu la realitat, la 
té a sobre i els ajuntaments petits encara més. La figura de l’educador de carrer 
facilita l’accés als recursos i recull la informació de primera mà. Si no es detecta 
la necessitat tot es perd. Si que s’ha de canviar el model, passar del 
paternalisme a una perspectiva transversal, d’empoderament.  
 
Arnau Funes de Iniciativa per Catalunya Verds  
No estic d’acord amb els companys. Si és cert que és una qüestió de decidir 
entre pedres i persones. Jo sóc el primer entusiasta en la unificació de 
recursos, amb un nou model. Ja no val el sistema tradicional. La societat ha 
canviat i probablement la formació dels professionals ha de canviar. 
Necessitem professionals amb altre estil de treball. Quan jo deia que la Llei 
d’infància no s’ha desplegat és per que no s’ha fet, s’han fet moltes coses, però 
no s’ha definit encara quin és el paper dels centres oberts, no s’han posat els 
recursos. Encara s’ha de fer. El nombre de nens i nenes que necessiten els 
recursos són més amplis. Estem cometent una il·legalitat quan els nens són 
pobres. 
 
José Ibort de Ciutadans 
Hay otro tipo de recursos que no se utilizan, no sólo económicos. La economía 
no lo es todo. Hay que fomentar desde un voluntariado social a otras 
organizaciones que en ningún momento se les demanda. Hay que empezar a 
pensar que esto es interdepartamental. No és una cuestión de leyes, eso hay 
que trasladarlo a la calle.  
 
 


