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Introducció 
 

La temàtica del treball sorgeix a partir de reflexions i debats realitzats a classe 

sobre les funcions de l’Educador Social. El resultat ens va fer tocar de peus a 

terra i adonar-nos de la realitat actual. 
 

Per exemple, a l’assignatura d’Usos, Límits i Possibilitats de les TIC vam 

visualitzar un vídeo sobre els educadors a l’escola. Era una clara evidència de la 

necessitat de reconeixement i espai de l’educador dins l’organització i l’accés de 

subordinació. Tot indicant la falta de definició de la seva tasca, importantíssima 

en la relació habitual entre docents i alumnes. 
 

Després d’una simple idea sobre el treball, volíem analitzar amb precisió un  

àmbit concret i un indret (Barcelona, Catalunya o a escala nacional) per tal de 

no fer un treball tan feixuc i extens. També ens va inquietar quant costós podria 

ser trobar dades fiables i concretes. 
 

Per aquest motiu, amb recomanacions del professor, vam decidir precisar en la 

situació dels Educadors/es Socials dels Serveis Socials de Barcelona. Alguns 

dubtes plantejats en relació a l’assumpte són: el nombre estadístic d’educadors 

correspon amb la necessitat social o nombre d’habitants? I si és en funció de la 

necessitat social, quins són els criteris de distribució per districtes? 
 

Conseqüència de les respostes extretes dels interrogants exposats inicialment, 

que els educadors són establerts per nombre d’habitants, desencadenen altres 

qüestions sobre com d’alterada es troba la tasca de l’educador/a a causa de la 

situació de crisi en què ens trobem i motiu de la falta de professionals. 
 

A partir de l’objectiu del treball, el guió s’ha realitzat mitjançant les pautes 

determinades per la guia docent. Per tant, l’estructura és: estat en qüestió: 

coneixement existent de la temàtica, és a dir, dades dels educadors dels serveis 

socials del 2016, els encàrrecs laborals i el context; reptes i interrogants que 

planteja aquesta temàtica per l’àmbit de l’Educació; actuacions d’èxit: aportant 

llum enfront d’un futur incert, per tant, espais, plataformes, reivindicacions dels 

professionals; implicacions per a la pràctica de l’educador/a social; conclusió i 

reflexió. 
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Estat de la qüestió: coneixement existent 
sobre la temàtica 
 

La primera regularització del Sistema Català de Serveis Socials de Catalunya la 

trobem a la llei 26/1985, complementada amb el decret legislatiu 17/94 del 16 

de novembre, en el que es diferencien els serveis d'Atenció Primària (que seran 

el focus d'estudi d'aquest treball) i els Serveis Especialitzats. Aquest primer 

decret del 1994 estructura uns serveis socials molt joves i amb un recorregut de 

14 anys. És aquest document el que ordena els objectius del servei, la seva 

organització, funcionament, gestió i perfils professionals. 
 

La competència exclusiva del servei recau en la Generalitat de Catalunya, tot i 

que els governs locals tenen competències pròpies pel que es refereix a 

regulació/prestació dels serveis, ja que es distribueixen pels diferents 

municipis... 
 

Els serveis d'Atenció Primària s'estructuren en àmbits territorials en Àrees 

Bàsiques d'Atenció que seran gestionades pels Ajuntaments corresponents en 

municipis de més de 20.000 habitants i pels consells comarcals respectius en 

municipis de menys de 20.000 habitants. 
 

El Servei d'Atenció Primària constitueix, segons aquest decret, el punt d'accés 

immediat al Sistema Català de Serveis Socials i conformen el primer nivell 

d'atenció bàsica a la xarxa pública. 
 

El decret 284/96 de juliol desplega el reglament de funcionament del decret  

17/94, i defineix els SAP com “conjunt organitzat i coordinat d'accions 

professionals integrat pel respectiu equip tècnic que tenen per objecte promoure 

els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir en persones, famílies i grups 

socials, especialment si es troben en situació de risc social o exclusió.” Aquest 

decret també marca que l'equip ha de ser interdisciplinari, format com a mínim 

per un treballador social i un educador social. 
 

Per altra banda, el III Pla d'Actuació Social (PAS) estableix que els equips bàsics 

seran formats per 2 assistents i un educador per cada 20.000 habitants o fracció 

significativa. Aquesta ràtio podria incrementar-se si l'àrea bàsica presenta 

indicadors específics d'infància en risc i d'altres com: 
 

- Ponderació de l'indicador sintètic de pobresa a Catalunya: població 

major de 74 anys, beneficiaris de prestacions contributives (PNC), 

analfabetisme i població sense estudis, població reclusa, índex 

d'ocupació, renda per càpita i població amb títol universitari. 
 

- Índex PIRMI: amb el qual es reforcen les àrees bàsiques, en funció del 

volum de sol·licituds. 
 
 

4 



- Índex comarques de muntanya: increment per compensar les dificultats 

de desplaçament. 
 

Seguint aquests criteris de distribució de professionals, l'any 1996 a Barcelona 

correspondrien 359 educadors, tenint en compte el criteri poblacional (1 per 

cada 20.000 habitants). Aquest número augmentaria fins a 597 professionals 

recomanats si es tinguessin en compte els criteris de necessitat social (anàlisi de 

l'entorn). 
 

El 2003 L'Associació Barcelona per l'Acció social elabora el “Llibre Blanc dels 

Serveis Socials” en el que es reivindica un nou paradigma d'intervenció, obrint 

una nova etapa de reflexió sobre el servei que garanteixi la universalitat en 

l'accessibilitat, el treball en xarxa, el treball comunitari i l'adaptació a les 

realitats socials canviants, entre altres demandes. Aquest document esdevé tot 

un material de referència per a les futures propostes en polítiques socials al 

municipi. 
 

Al PAM (Programa d'Acció Municipal) de Barcelona del 2004 -2007 ja es basa 

en el llibre Blanc per a elaborar les seves propostes de millora dels SSAP. I 

s'acorda desenvolupar el Pla Municipal per a la Inclusió Social, sota el nom de 

BARCELONA INCLUSIVA per als anys 2005 – 2010 en el que s'assumeix el 

compromís d'adoptar les mesures de millora proposades el 2003 al Llibre Blanc. 
 

Els dos grans compromisos que s'estableixen en aquest programa i dels que més 

endavant en poden derivar d'altres tenen a veure en dos grans vectors: 
 

Vector quantitatiu: Garantir una nova ràtio plantejada el 2003 per als 

SSAP de 2 treballadors i 1,5 educadors socials per a cada 15.000 

habitants. Aquesta nova ràtio duplicava el nombre de professionals 

proposats al decret del 1994, i esdevenia augmentar la plantilla en 210 

treballadors socials i 157 educadors. Tal com es veu a la taula de més 

endavant. 
 

Vector qualitatiu: promoure un nou model d'intervenció molt més 

participatiu que s'estructurés en tres àmbits: l'atenció individual i 

familiar participativa, el treball comunitari i preventiu i el treball en 

xarxa entre professionals. 
 

Han hagut de passar deu anys per poder garantir el primer compromís 

quantitatiu, ampliar plantilles professionals segons les noves ràtios plantejades i 

molts dels reptes que es presenten a les propostes qualitatives encara avui estan 

per assumir. Però d'això en parlarem més endavant. 
 

Finalment el 2007 s'aprova la nova llei de Serveis Socials que recull totes les 

aportacions fetes pels companys i companyes que en el transcurs d'aquests 27 

anys han contribuït a definir una professió que fins al moment era calaix de 

sastre en el camp de l'acció social. 
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Professionals organitzats que han ajudat a detectar les dificultats, necessitats, 

potencialitats i límits de la tasca educativa, per tal de construir un servei més 

eficaç i coherent amb les realitats socials i els encàrrecs polítics. 
 

Funcions de l'educador 
 
En tant al paper de l'educador social en els SSAP, fem una recerca de les 

funcions que se li atribueixen i una reflexió de les funcions reals que executa 

dins el servei. 
 

Hem de remarcar, no obstant això, que la figura professional de l'educador / a 

social és molt nova i ha costat molt fer-se un lloc i un reconeixement entre altres 

figures que han anat sorgint en el transcurs dels últims 25 anys (com és el cas 

d'educadors especials, integradors socials, educadors infantils, animadors 

socioculturals, persones que treballen en la inserció laboral, etc.) i d'altres que ja 

estaven exercint la seva professió com és el cas del treballador social, tot i que 

amb un encàrrec poc clar i sovint poc reconegut. 
 

A banda d'això, presentem les funcions que se li atribueixen a l'educador/a 

social en els serveis socials d'atenció primària, definits al desembre el 1996 pel 

Comitè d'Experts en formació de Recursos Humans, respecte al treball 

individual i familiar: 
 

- Detecció i prevenció de situacions de risc o d'exclusió social dels usuaris 

i les seves famílies, bàsicament des de la intervenció en el medi obert 
 

- Recepció i anàlisi de les demandes, des del medi obert i a través 

d'entitats, institucions i altres serveis, de persones i famílies en situació 

de risc i/o dificultat social. 
 

- Elaboració, seguiment i avaluació del pla de treball educatiu individual 

i, si s'escau, en coordinació amb altres professionals i serveis del primer 

nivell. 
 

- Informació, orientació i assessorament a l'individu i a la seva família de 

les prestacions i els recursos socials del territori que poden facilitar la 

intervenció educativa. 
 

- Aplicació i posterior avaluació del tractament de suport per tal de 

reformar el component educatiu de la intervenció en qualsevol edat de 

l'usuari, bàsicament amb persones que tenen especials dificultats en el 

seu procés de socialització. 
 

- Tramitació i seguiment de les prestacions individuals, segons la 

normativa vigent, d'acord amb els programes en què calgui suport en els 

processos de desenvolupament de les capacitats personals, tot 

possibilitant la seva inserció social en el medi obert. 
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- Tramitació de propostes de derivació als serveis d'atenció 

especialitzada, d'acord amb la resta de membres de l'equip, així com el 

seu seguiment, quan es consideri oportú i el posterior suport als 

processos de reinserció social. 
 

En tant a les funcions que ha de desenvolupar l'educador/a social en l'àmbit 

comunitari dins el marc dels SSAP són: 
 

- Detecció i prevenció de situacions de risc social o d'exclusió de grups 

amb necessitats d'intervenció social, concretant-les en projectes de 

prospecció, sensibilització i dinamització. 
 

- Recepció i anàlisi de demanes provinents d'entitats o de grups veïnals. 
 

- Promoció, elaboració i seguiment dels projectes d'intervenció 

comunitària amb col·lectius de persones afectades amb les mateixes 

problemàtiques socials. 
 

- Informació, orientació i/o assessorament dels recursos i serveis socials 

que permetin pal·liar les mancances de la comunitat a través de la 

utilització de mitjans de comunicació i estratègies comunicatives. 
 

- Promoure l'organització i/o animació de la comunitat per aconseguir 

una millora en l’àmbit social, i possibilitar la resolució de problemes per 

ella mateixa. 
 

Tot i que les funcions que atorga el servei a l'educador/a social son de caràcter 

generalista, en la realitat en la gran majoria de territoris la diferència entre les 

funcions de l'educador i el treballador social vénen més marcades per la franja 

d'edat en l'atenció a l'usuari que en les característiques pròpies de cada formació 

i perfil professional. 
 

De manera que normalment els educadors socials atenen a població menor de 

18 anys i els treballadors socials a adults i en el cas d'infants en els quals s'ha de 

fer un treball amb tot el nucli familiar es treballa en equip. 
 

Respecte a les funcions atribuïdes a l'educador social en el marc de les SSAP, 

també sembla ser un calaix de sastre en el qual sembla difícil poder 

desenvolupar totes les tasques que es preveuen amb dedicació i qualitat. En la 

realitat, tal com veiem en el manifest escrit el 2016 pels educadors i educadores 

socials dels serveis d’atenció primària de Barcelona., o en les demandes del 
 
Llibre Blanc del 2003. L'educador social inverteix bona part de la seva jornada 

laboral a atendre l’emergència social, tasques administratives i de gestió de 

documentació i atenció individualitzada. 
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La manca de projectes clars, d'encàrrec definits, de professionals de suport i 

l'augment de demanda a causa d’una crisi que ha fet créixer de manera 

accelerada l'ombra de perfils i usuaris del servei fa que les funcions plantejades 

al document es quedin en un recull de bones intencions. 
 

Així doncs, es dóna una manca de congruència entre el rol professional de 

l'educador i l'encàrrec institucional. Sobre el paper es defineix un paper proper 

a l'usuari, que intervé en el seu entorn habitual, en contextos del dia a dia, 

col·laborant amb altres agents de la comunitat (escoles, instituts, casals i 

associacions, etc.). Però la realitat de l'educador/a social en els SSAP és que està 

sobrepassat per qüestions burocràtiques i gestions administratives: 

tramitacions d'ajudes i recursos, gestions d'expedients i informes i atenció 

d'urgència a situacions d'emergència social. 
 

Context sociopolític 
 
Hem trobat de gran importància destacar els factors polítics i l’entorn econòmic 

que va influir en la gestió social de Barcelona des del 2005 fins avui dia. 
 

La figura de l’Educador Social ha anat tenint cada cop més reconeixement amb 

el pas dels anys, tant el nombre de professionals com les qualitats de la 

professió s’han desenvolupat de manera ascendent, però no són suficients per 

afrontar la dura etapa social de crisi. Una societat líquida on era més important 

l’economia que la societat. 
 

Segons el “Pla municipal per a la inclusió social II informe de seguiment”, abans 

a la crisi, l’any 2005, la despesa social relativa era d’un 24,73%, mentre que l’any 

2008, ha augmentat fins al 29,10%. També durant aquests anys es reforcen els 

equips de serveis socials amb 71 nous Treballador/es i Educador/es socials, 

entre altres professionals que s’incorporen als serveis socials en diferents 

àmbits. Aquest augment de serveis, però no dura massa perquè es veu afectat 

per un context de crisi econòmica que deixa a tothom malparat. 
 

El 2007 experimentàvem problemes amb l’habitatge i el “mileurisme” on els 

col·lectius més afectats van ser els joves i els immigrants, que es van trobar amb 

una gran retallada d’ajudes, drets i acompanyaments cap a una normalització de 

situacions crítiques. 
 

El país estava patint una mala gestió i una declinació social que va tocar fons el 

2009 quan algunes dades semblaven apuntar que més avall ja no es podia 

baixar, i no és que milloressin les coses, simplement era molt difícil que fossin 

pitjor. 
 

S’amplien les taxes de desigualtat, pobresa i exclusió social en determinats 

barris i col·lectius en especial, amb ingressos més escassos. D’aquesta manera, 

l’any 2008, el barri més pobre tenia 4,3 vegades menys renda que el barri més 

ric de la ciutat. Una diferència que s’amplia a 7,3 l’any 2014. També hi ha canvis 

en el nombre de població barcelonina que residia en barris amb renda familiar 

disponible per càpita inferior al 50% de la mitjana, on l’any 2008, hi ha un 
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0,15% de la població que resideix, i al cap de 6 anys s’ha multiplicat per 14 fins a 

arribar al 2,06%. 
 

Tot va ser qüestionat i es va haver de reflexionar sobre la construcció dels pilars 

de l’economia i reformular noves vies de desenvolupament. Així doncs mentre 

tots els fons rescataven apostes bancàries i mitjans de transport, com aeroports 

fantasmes, la nostra societat començava a patir una caiguda en picat de les 

necessitats bàsiques. 
 

En aquells moments el govern el formava el partit socialista, tot i que estava 

lligat a canvis de poders fàctics internacionals i la convulsió de l’economia local 

no entenia realment de polítiques sinó de tractes de negocis. 
 

La crisi del 2007 va fer aflorar tota una sèrie de noves realitats d'exclusió i de 

pobresa a les que no estàvem acostumats, i que van agafar per sorpresa a 

l'Administració, generant una autèntica situació de desbordament de demanda 

d'emergència social. 
 

L'Estat  va  viure  una  decaiguda  del  sistema  immobiliari,  de  l'anomenada  

“bombolla”, abocant a l'atur a una gran part de la societat que es dedicava al 

món de la construcció. Famílies senceres sense ingressos, que fins al moment 

eren considerades de classe mitjana i gaudien d'un sistema de consum 

acomodat. Davallada del nivell de consum general de la població i tancament de 

petits negocis. 
 

El país estava acostumat a un sistema econòmic massa subjecte a la 

industrialització, de manera que per una banda va caure la construcció i per 

altra tota una sèrie d'empreses que es van emportar les seves grans empreses a 

altres països més competitius, degut en part, a una nova reforma laboral que 

beneficiava al gran empresari i precaritzava les condicions laborals, afavorint 

l'acomiadament de l'empleat. 
 

Augment de l'atur, precarització en els drets laborals, i poques oportunitats pel 

jovent i en tot aquest panorama el col·lectiu d'immigrants extracomunitaris que 

a causa de la seva situació de vulnerabilitat pateixen una doble exclusió, la 

pròpia de la situació social i la criminalització de l'entorn. 
 

En aquells moments el panorama polític no és gaire esperançador i la resposta a 

la crisi sembla ser la demanda d'austeritat per part del govern a les classes 

populars. Com a contrapart es planteja una política de retallades que atempta 

contra la integritat pròpia del sistema: retallades en el sistema educatiu públic, 

en el sistema d'atenció sanitària, en els programes d'assistència a l’emergència 

social, etc... Apareixen les marees de protesta, i moviments de revolució, que 

prenen com a màxima representativitat l'ocupació de l'espai públic l'11 de Maig 

del 2010. 
 
 
 

 

9 



A partir d'aquest moment moviments polítics nous i plataformes de revolució 

comencen a fer-se un lloc en el panorama polític. 
 

Durant tots aquests anys apareix una figura important:  l’activista i política Ada  
Colau, la qual va ser cofundadora de la plataforma “Afectados por la hipoteca”, i 

que també va participar de moviments com “Violència immobiliària” i “Stop 

deshaucios”. El 2013, va presentar una iniciativa legislativa per l’habitatge al 

congrés dels diputats, i el 2015 va ser cap de llista a les eleccions per l’alcaldia de 

la ciutat. És un exemple de canvi social i participació de la gent del carrer en la 

política més propera. 
 

Tot aquest context afecta els Educadors Socials que, en l’actualitat han vist 

afectades les seves condicions professionals, marcades per components 

culturals, ideològics i sociopolítics. 
 

La Llei de Serveis Socials del 2007, marca per ràtio dos educadors per 15.000 

habitants. A causa de la nova Llei d’Infància i a totes aquelles seqüeles fruit de la 

crisi, les necessitats dels ciutadans han augmentat: s’amplien les taxes de 

desigualtat, pobresa i exclusió social i s’apliquen retallades a alguns sistemes de 

benestar que envien les situacions desateses als serveis socials bàsics, com bé 

hem dit abans. 
 

És doncs, quan les necessitats que manquen als ciutadans, les ha de solucionar 

un Educador/a Social i/o un Treballador/a Social. 
 

El problema sorgeix quan les necessitats són cada cop superiors, i en canvi, el 

nombre de professionals es manté sense canvi. 
 

Les xifres assistencials aquests darrers anys, són força elevades, però el reforç 

en la plantilla, no manté resultats positius. 
 

Veuen augmentades les seves tasques i responsabilitats. A més, en el cas del 

darrer trimestre del 2015, on correspondrien 206 educadors, n’hi ha 90. EL 

dèficit, de 116 educadors, representa més de la meitat de professionals en els 

serveis socials. Podem observar-ho en el quadre següent, separat per districtes. 
 

Distribució de professionals per districte a Barcelona 2016 
 
Amb aquestes dades i segons el quadre que presentem a continuació ens 

preguntàvem abans de la nostra recerca si el nombre d'educadors socials és 

suficient als serveis d'atenció bàsica de Barcelona. La resposta és no ho eren, 

fins fa dos mesos que s'ha obert convocatòria per cobrir la demanda. 
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Ara mateix el nombre d'educadors que marca la llei del 2007 estarien coberts a 

Barcelona. El següent interrogant que ens plantegem és quin criteri de 

distribució de professionals s'adopta com a referència per a constatar aquesta 

gràfica. La resposta és, segons la llei del 2007, un criteri purament poblacional, 

és a dir, pel nombre d'habitants de cada districte, tot i que la Generalitat ofereix 

l’opció d'ampliar el nombre de professionals segons una sèrie d'indicadors 

socials relacionats amb l'índex de pobresa i risc d'exclusió, aquests no són els 

que s'han tingut en compte per a definir les necessitats bàsiques dels equips de 

districte d'aquesta gràfica. 
 

Podem dir per això que són dades que caldrien contrastar amb el territori. 

Aquesta gràfica respon a la llei del 2001: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula extreta del document del juny del 2016 dels SSB titulat: “Situació actual 
dels centres de serveis socials: burocratització, excés de gestió, nous encàrrecs, 
infancia en risc de treball comunitari i grupal” 
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Observem que el barri que necessita més educadors és l’eixample i també és a 

on més en manquen. A Sarrià, Sant Andreu, Gràcia, Clot-Sant Martí i Poble-Sec 

són els barris on el dèficit d’educadors és superior a la meitat que els 

correspondria. Al centre, en canvi, és on la mancança d’educadors és quasi 

nul·la. És l’únic districte que podríem dir que quasi compleix la normativa. 
 

També, com podem llegir a la revista RES, resulta xocant l’escassa reflexió de les 

qüestions ideològiques vinculades directament amb la pràctica de l’Educació 

Social. Aquesta, pren com a suport moments transitius i de crisi per millorar les 

seves pràctiques, és aleshores quan es necessita el suport de l’administració per 

poder desenvolupar l’àmbit social cap a una mirada crítica constructiva. S’ha de 

treure la pràctica de la retallada política vers als educadors socials i encara més 

quan falten diners. 
 

1) Detección de necesidades – respuesta a demandas 
 

2) La discusión entre necesidad y demanda en la acción social es una fuente 

viva de diferenciación de la definición de los planes de actuación política 

desde los 80. Algunos hasta recordamos interminables debates en el seno 

de las instituciones en las que trabajábamos, sobre la translación a 

nuestro ámbito de intervención de teorías, aportadas desde otras 

disciplinas (como la de la transferencia y la contra-transferencia), o sobre 

la fidelización y “salvaguarda de nuestra posición profesional” desde 

intervenciones realizadas desde una “demanda” y a poder ser bajo “un 

contrato de servicio entre las partes”. Y cómo en función de estas teorías 

se construían y aún hoy se construyen, planes de actuación, 
 

supuestamente profesionales, técnicos, asépticos y neutrales. 
 

 

Hoy sabemos que eran amaños. Que eran formas de disimular otras 

prioridades políticas. Legítimas, ¿cómo no? Pero tomadas en el ámbito 

de lo político y no “derivadas desde lo teórico-técnico” 
 

Nº6 revista RES 
 

Durant tot aquest recorregut posterior a la crisi que han patit els educadors, i 

que s’ha vist força afectat, el juny del 2016, després de rebre queixes dels 

mateixos educadors, l’ajuntament de Barcelona treu una nova convocatòria de 

150 places per nous educadors. S’ha de veure si aquestes places es distribuiran 

de forma correcta i si resoldran el problema. 
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Reptes i Interrogants que planteja aquesta 
temàtica per l’àmbit de l’Educació Social 
 

El primer gran repte serà reconèixer la nostra responsabilitat d’entendre que 

tenim grans reptes al davant i el gran interrogant serà saber definir i actuar en 

quins siguin aquests reptes actuals. 
 

El nostre gran repte com a Ciutadans: 
 

És nostra la responsabilitat de crear una comunitat col·laborativa i 

comunicativa que faciliti la resolució de conflictes a petita escala i fomentar la 

integració social dels col·lectius en risc. Hem de poder participar des de l’escala 

de l’edifici, a les assemblees de barri o els plens de la ciutat, hem de poder votar, 

i hem de poder lluitar per una democràcia més real i més participativa. Hem de 

lluitar per una democràcia a petita i gran escala que torni a l’arrel grega del 

terme, superant la seva base pràctica i transformant-la en una realitat més 

tecnològica i a la vegada més humana i quotidiana. Hem de poder seguir lluitant 

amb les eines conegudes com les xarxes socials o les protestes al carrer però no 

podem oblidar que hem de construir una realitat de mecanisme social 

participatiu més estable, amb el propòsit de fer-nos responsables de vetllar pels 

nostres drets, buscant aliances amb la societat civil. 
 

El nostre gran repte com a Educadors: 
 

Des del nostre humil procés d’aprenentatge i posada en pràctica com a 

educadors novells, hem de saber posicionar els coneixements i les dades 

d’aquells educadors amb més experiència o aquelles plataformes que ens 

brinden informació pel desenvolupament professional. De la mateixa manera 

hem de continuar les tasques socials i hem de variar les pràctiques o 

metodologies des d’una visió critica. A més a més és important que defensem la 

nostra pràctica en xarxa i el suport dels companys educadors, i hem de poder 

trobar les vies polítiques perquè la distància entre el número de les necessitats i 

l’oferta pública, no sigui tanta ni sigui simplement millor, sinó que el número 

d’Educadors Socials que treballen a la ciutat de Barcelona sigui el corresponent 

a una realitat canviant, i fer el possible per avaluar els processos de treball de 

manera periòdica, per tal de facilitar que s'adaptin a les situacions canviants de 

necessitat social. Hem de ser els constructors del diàleg entre les institucions 

burocratitzades i el reconeixement de la nostra tasca. A més, no és només fer 

aquest treball i oblidar el tema, sinó poder fer una revisió d’aquests objectius 

professionals més endavant per aconseguir assolir un canvi i no ser només un 

esforç retòric. Ens hem de comprometre a trobar els mecanismes politicosocials 

capaços de fer canviar la historia, no per fer historia sinó per participar en 

aquesta! 
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Tal com diu Rafael López en el seu article “L’educadora i l’educador social als 

serveis socials d’atenció primària (num.15 de a revista Educació Social, pp 83-

91), des de l'educació social, en el marc dels serveis bàsics d'atenció, ens hem de 

plantejar diferents reptes, que no passen només per pressionar a 

l'Administració per a garantir que es compleixin els números de professionals 

que marca la llei, sinó que planteja un nou paradigma metodològic de la nostra 

feina: 
 

- Lluitar perquè les polítiques socials actuals es redefineixin i passin de 

posar l'èmfasi en aspectes purament assistencials a plantejar 

intervencions des de l’òptica socioeducativa.  
- Reivindicar el treball en xarxa. Per sort, en l'Administració l'educador/a 

de serveis socials no està sol, s'ha de vetllar per estructurar xarxes 

interdisciplinaries de treball amb regidories d'altres departaments i 

agents públics i privats i societat civil, ja que les persones que s'atenen 

des d'un servei també s'atenen des d'altres. Pensar en programes 

horitzontals i transversals sense fragmentar els usuaris/es per tal de fer 

un major i millor acompanyament a la persona des de la globalitat.  
- Prevenció primària i secundària, per tal d’avançar-nos a l’emergència 

social. Els canvis socials es produeixen a un ritme que no va acompanyat 

amb el de la resposta dels serveis públics. Això produeix que no ens 

avancem als problemes i sempre es treballi en l'emergència social.  
- Reivindicar un treball preventiu i posar els mitjans per a fer recerca i 

anàlisi del context per tal de preveure certes situacions d'intervenció és 

un repte imprescindible, a incorporar en els programes de treball dels 

Serveis Socials d'Atenció Bàsica.  
- En relació al punt anterior, la necessitat d'establir espais de contrast 

d'experiències, de compartir bones pràctiques, de consens de necessitats i 

dificultats en el dia a dia, etc. entre professionals. Poder parar, 

reflexionar sobre la feina, reorientar i plantejar propostes de millora 

sobre la pràctica, investigar, fer diagnòstic, analitzar, formar-se i 

assessorar, són processos necessaris per a professionals i equips que 

permeten millorar la pràctica professional.  
- Per últim, incorporar la figura de l'Educador Social en els espais de 

disseny de programes de treball en les polítiques socials. Per tal de poder 

fer pressent les necessitats plantejades anteriorment, i ajudar a construir 

discursos més humanitzats, en els que es tingui en compte les realitats 

socials canviants, la necessitat d'intervenció en processos comunitaris i 

no tan sols assistencials sobre l’emergència social i la necessitat de 

treballar en xarxa i col·laboració amb tots els agents de la comunitat per a 

fomentar projectes socioculturals, i de promoció comunitària. Estar 

presents i ser partícips en els espais de decisió i en els espais de 

construcció per tal que els programes a desenvolupar responguin als 

handicaps dels territoris. 
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Com a conclusió, dels reptes plantejats en un inici no ens podem quedar només 

en qüestionar si el nombre d’educadors socials als serveis socials bàsics de 
 
Barcelona és el necessari per llei per a garantir un servei de qualitat. Aquesta 

anàlisi és excessivament quantitatiu i poc clarificador. És important fer una 

anàlisi molt més qualitatiu, replantejant si el model de serveis socials d’atenció 

bàsica en l’àmbit estatal està intervenint sobre les qüestions estructurals que 

generen situacions d’exclusió i quin paper i capacitat d’acció té l’educador en tot 

aquest sistema. Aquests interrogants, ja plantejats pels professionals del sector, 

no els podrem resoldre des d’aquest treball, però sí que podem compartir les 

reflexions fetes. 
 

Respon el nombre estadístic a les necessitats socials?  
IDEA FORÇA: 2 Educadors per cada 15.000 habitants 
 

Per començar parlarem de com no s’ha assolit aquest número durant molts 

anys. Els punts de vista i els contextos poden ser molt diferents, però el nostre 

coneixement de la realitat social en el temps ens diu que no. Hem de tenir en 

compte que tot i que l’Educació Social com a instrument d’acompanyament i 

com a vessant pedagògica s’ha desenvolupat satisfactòriament, les pràctiques 

han millorat o almenys s’han adaptat als temps, els recursos s’han posat en 

marxa a la ciutat amb el pas dels anys i el coneixement de les bones pràctiques i 

el saber fer no ha fet més que estendre en una comunicativa xarxa de 

treballadors, educadors, pedagogs i tot tipus de professionals involucrats. 
 

Paral·lelament a aquest desenvolupament de la matèria ens trobem en una 

realitat més canviant que mai, amb nous reptes globalitzats, problemes 

transnacionals, com immigració i refugiats i encara que no ho sembli l’explosió 

de la bombolla immobiliària va ser un efecte bancari internacional que va 

afectar fins a l’últim poble de l’estat. Quan semblava que començaven a quedar 

enrere els perjudicis culturals propis com el masclisme de post guerra o la 

llibertat sexual, apareixen nous reptes encara més complicats d’assolir, sumant-

se a lluites ciutadanes que fa dècades sense acabar de resoldre com les 

addiccions. Així doncs ens trobem en un marc de problemàtica coneguda i 

canviant en la qual la pràctica d’acompanyament social s’ha vist condicionada 

per grans restriccions econòmiques tutelades des de les macro esferes socials. 
 

Un exemple molt clar és com la gent no entenia per què es rescatava als bancs 

des d’Europa si la problemàtica estava, ja no a la butxaca de les persones, sinó a 

la integritat física i a la vulnerabilitat dels drets humans en països, de la 

comissió, suposadament desenvolupats. La realitat és que els governants s’han 

concentrat en el salvament de les grans plataformes de negocis, i els pilars 

econòmics, desatenen així al ciutadà fins a escanyar-lo socialment d’una forma 

insostenible. 
 

Retornant a les dades trobades per totes les companyes d’aquest gran equip vull 

transmetre alguns coneixements adquirits. 
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La llei 12/2007 de l’11 d’Octubre configura el sistema de serveis socials i 

entenem que la Generalitat de Catalunya és la responsable de la “Cartera 

Social”, la qual aprova la quantitat monetària cada 4 anys, amb una possible 

revisió cada 2 anys només durant els 6 primers anys de mandat d’un govern 

establert, segons l’article 25 de la llei sectorial. En aquesta “Cartera” s’aproven 

els pressupostos de professionals i d’àmbits d’acció social, incloent-hi 

programes, objectius i equipaments. Clarament aquesta realitat bé condicionada 

per decisions Estatals que al seu torn vénen de menor forma condicionada per 

condicions continentals. No hem pogut trobar més explicació en la relació 

(Generalitat-Ajuntament de Barcelona) pel que fa als pressupostos o les 

directrius a seguir. Fem la reflexió de lluitar des de sota amb el que està al nostre 

abast, sense oblidar-nos de les esferes dels poders fàctics. 
 

Fent un resum des del 2004 veiem com el nombre de treballadors s’incrementa 

anualment a la Xarxa d’atenció primària, de la mateixa manera 2 anys després 

el 2006 s’incrementen en 8 els equipaments, en 9 l’atenció especialitzada, i 

finalment en 6 la promoció social. També trobem augment de les despeses al 
 
“pla d’inclusió Social” amb una xifra de 120.618.818 al 2008, en aquest any 

també trobem un augment de 159 professionals a la xarxa bàsica. 
 

De forma més recent i com podem veure en aquest treball el 2015 l’Assemblea 

de treballadors socials denuncia que falten 116 professionals, i rere una gran 

lluita per part dels companys professionals veiem com al 6 de setembre del 
 
2016 es fa una convocatòria per augmentar en 150 places més l’oferta publica. 

En els darrers anys hem vist projectes tan significatius com el “Programa a 

partir del carrer” o el “Programa Impuls” i molt recentment es troba a les xarxes 

la notícia que Ada Colau estén el “Pla de xoc contra la bretxa social” a 11 nous 

barris més. Així doncs veiem com es porten fen esforços continuats per part de 

l’administració sobretot en els darreres anys, tot i que és difícil superar una 

situació de precarietat en l'àmbit de l'assistència social que s'arrossega des de la 

transició. 
 

El que hauríem de tenir present és que en els contextos socials de crisi no es pot 

permetre que les polítiques siguin antisocials, ja que és quan més es necessita 

l’esforç dels professionals. Justament quan els estats passen per un mal moment 

és quan s’hauria d’invertir més en la gent, però els polítics han semblat voler 

construir la casa des del sostre i deixar patir el poble constructor les decisions 

poc encertades. Hem de lluitar per una bossa de rescat futura, per uns 

pressupostos reservats i destinats només a moments de gran crisi, hem de 

prevenir amb les polítiques, no amb el poble, i nosaltres hem de participar en el 

canvi. Així doncs i rere aquesta reflexió històrica, hauríem d’assolir els 

coneixements per construir models socials sostenibles en els pitjors moments. 
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Criteris de distribució 
 
En la nostra recerca cap als criteris de distribució que han seguit les 

institucions, hem trobat un sistema organitzatiu que varia i es desenvolupa any 

rere any. Paral·lelament hem pogut trobar xifres de la taula de distribució per 

barris, la qual ens ha sorprès en certa manera desvinculant certs clixés a alguns 

barris i trobant una realitat social diferent a la qual coneixíem en d’altres. 
 

Alguns exemples numèrics que ens han sobtat són els 4 educadors de Pobles 

Sec, dels pocs que arriba a aquest xifra juntament amb la Guineueta-Verdum, 

algunes comparacions ens han semblat més incongruents com els 2 educadors 

de La Nova esquerra de l’Eixample i els 2 de Ciutat Meridiana- Torre Baró, fet 

que des de la nostra humil posició ens sembla que en aquest últim barri haurien 

d’haver-hi més, ja que tenim una visió preconcebuda de barri amb més 

necessitats. De la mateixa manera que hem trobat obvietats com l’únic educador 

a Sarrià i a més a més hem pogut veure una mitjana de 2 educadors a quasi tots 

els barris. Per acabar amb els exemples, és cert que el districte de Nou Barris és 

el que més Educadors acull amb un número de 14 al 2009. 
 

Dintre dels processos, i mecànica de distribució i plantejament de les línies 

socials, hem trobat “El Model de Serveis Bàsics” de l’Ajuntament de Barcelona, 

el qual descriu les línies d’acció, les noves visions i l’adaptació als reptes que van 

sorgint. En aquest gran document podem trobar bases de la mecànica 

institucional tals com: les línies prioritàries sobre la necessitat d’un model tècnic 

i organitzatiu de referència, també els elements claus per la definició d’un 

model, la lògica planificadora i avaluadora de l’acció social, o la dimensió 

quantitativa i més tangible del model social. 
 

Paral·lelament la part més teòrica i funcional a nivell de projectes la trobem 

dividida per un “Pla d’acció” a cada Barri i un “Pla d’acció social de territori” a 

cada districte, el qual forma en el seu conjunt el el “Pla d’acció social territorial” 

de la ciutat. Aquests són només alguns dels aspectes i criteris que es valoren des 

de l’ajuntament en el procés de posar en marxa noves accions determinades per 

nous pressupostos i reptes socials. Nosaltres comprenem que les decisions que 

equilibren la balança entre l’oferta pública i la demanda de necessitats ve 

lluitant entre la força dels educadors que tot fent xarxa expressen les realitats 

més quotidianes als seus caps d’institució i per descomptat, d’altra banda el 

“handicap” dels pressupostos mal plantejats en època de crisis. Així doncs tot és 

una lluita de bones pràctiques que visualitza i transmet la realitat a uns polítics 

que semblen entendre més de números que de persones i tot i així, en aquests 

anys ens ha sortit un concepte de nombre negatiu d’Educadors Socials a 

l’ajuntament de Barcelona. 
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Actuacions d’èxit: aportant llum front a un 
futur incert 
 

Educadors i educadores dels Serveis Socials de Barcelona exposen un manifest, 

amb el suport sindical de CCOO, UGT i CGT, denunciant la situació precària de 

la seva tasca. L’Assemblea de treballadors i treballadores dels Serveis Socials de 

l’Ajuntament de Barcelona també s’han mostrat a favor. 
 

Per part de l’Ajuntament s’han rebut dades, de l’últim trimestre del 2015, en què 

manquen 116 educadors/es, ja que l’any 2007 la llei de Serveis Socials calculava 
 
2 treballadors per cada 15.000 habitants. És a dir, segons la població del 2015 

hauria d’haver-hi 206 educadors i tan sols hi ha 90. 
 

Els Serveis Socials de Catalunya han patit retallades en els sectors educatius, de 

sanitat i habitatge a més de la manca de voluntat política de CiU. En aquest 

moment sorgeix la marea taronja, un moviment estatal que agrupa col·legis i 

plataformes del sector social en contra les retallades. S’estén a protestes i ciutats 

per fer visible el perill de les retallades en l’Estat del Benestar, que fan créixer 

les demandes diversificades de la població. 
 

La queixa procedeix pel fet que compten els educadors del programa “A Partir 

del Carrer” (APC) per dissimular aquesta mancança. És evident que la seva 

funció és diferent de la dels Educadors Socials d’Atenció Primària. 
 

Els treballadors s’han vist saturats per la manca de recursos i mitjans necessaris 

que els permeti cobrir l’augment de responsabilitats que la Llei d’Infància (Llei 
 
14/2010) suposava. 
 

La burocràcia avarca gran part de la seva feina i, per tant, no correspon a la 

tasca preventiva i d’atenció socioeducativa de bona qualitat. 
 

La situació d’emergència actual, l’incompliment de ràtios, augment del seu 

encàrrec, etc. Han provocat un augment de baixes, sense cobrir, dels 

educadors/es a causa de l’ansietat i l’estrès. 
 

Un altre manifest d’Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) 

argumenta i adverteix al govern sobre la desatenció cap als infants en situació 

de risc social. 
 

Al gener del 2016, els serveis socials es veuen reforçats pel projecte participatiu 

municipal “Impulsem!”, que arranca un procés d’incorporar i incrementar el 

nombre de professionals tot analitzant les seves tasques per tal de redefinir-les. 
 
A més la Generalitat augmentarà el finançament dels serveis bàsics i d’atenció a 

la infància i gent gran. 
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Els representants dels col·legis professionals d’educació social, treball social, 

psicologia i pedagogia han exposat la “violència institucional”, cap a persones i 

treballadors, generada per la manca de recursos del sistema públic. 
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Implicacions per a la pràctica de 
l’educador/a social 
 

L’excessiva burocratització dels professionals de serveis socials, l'augment de 

tasques de gestió d'expedients i informes, la manca de professionals per atendre 

la creixent demanda que s'ha anat donant a partir de la crisi del 2007 i la manca 

d'un encàrrec clar i precís de les funcions de l'educador en relació al seu perfil 

professional, fan que es donin unes implicacions directes a la pràctica 

professional. 
 

L'educador social segons la documentació analitzada considera que no pot 

desenvolupar la seva feina i esdevenen quasi gestors d'ajuda i recursos, sense 

poder fer l'acompanyament personal que requereix la seva feina. 
 

Treballar sobre l’emergència social amb mancances de recursos, de personal i de 

temps i amb un alt encàrrec molt administratiu ha condicionat la feina 

educativa, minvant la qualitat de les relacions educatives, fent quasi impossible 

establir vincles amb les persones ateses i treballar des de la proximitat creant 

complicitats amb l'entorn. 
 

Com a element positiu? L'autonomia en la gestió dels territoris. La manca d'un 

encàrrec clar i un programa definit, fa que els territoris, ajuntaments i districtes 

puguin adaptar els plans de treball a les necessitats i handicaps de l'entorn. I els 

equips de les EBASP tinguin certa autonomia de gestió. 
 

La proximitat dels educadors socials amb el territori, amb els barris amb la seva 

gent i els seus agents fa que educadors i educadores puguin “experimentar” dins 

les seves limitacions. 
 

Com ens posicionem davant de les adversitats és una decisió personal, si estem 

disposades com a professionals atenent-nos a les comandes polítiques i 

tècniques simplement o volem implicar-nos i entendre a les persones com 

alguna cosa més que números estadístics. L’atenció personal continua sent 

responsabilitat de l’educador, i és en aquesta atenció personal en la qual podem 

decidir com la fem. 
 

Per altra banda, hem de ser conscients de com la política condiciona la nostra 

feina, els recursos dels quals podem disposar i el valor que es dóna a la nostra 

tasca. Intervenir en aquesta esfera és imprescindible per a reivindicar el valor de 

la professió i poder gaudir de condicions òptimes per al desenvolupament 

d’aquesta. 
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Conclusions 
 

Tot i que el nombre d'educadors és el correcte, avui.... hi ha tota una guerra per 

guanyar, que té a veure amb fer que els educadors exerceixin d'educadors .... és 

a dir, disminuir les tasques adminsitratives i de gestió d'expedients, fomentar el 

treball comunitari i de construcció d'espais de participació i que el 

desenvolupament col·lectiu faciliti la socialització dels usuaris/es. 
 

Invertir més temps i esforços en la creació del vincle, en el treball de proximitat i 

establiment de xarxes comunitàries, L'educador ha de ser un referent 

comunitari i no només un gestor de PIRMIS . Això va més enllà, suposa un canvi 

de paradigma d'intervenció ( tot i que en el recull de funcions que descriu el 

perfil professional es té present) en el que s'entén l'educació social com una eina 

per treballar en la construcció , en la prevenció i no només en la contenció o la 

reeducació . Es a dir, l'educador com a professional per treballar des de la 

normalització i no només des de l'exclusió. 
 

Tal i com diu el Bauman en el seu llibre “ Los retos de la educación en la 

modernidad líquida”, és important treballar des de la construcció col·lectiva, 

col·lectivitzant els problemes i les solucions, generant referents comunitaris i 

dinàmiques de corresponsabilitat , recuperant la consciència de classe, la 

consciència social. 
 

Els SSAP tendeixen a treballar des de la individualitat, sovint amb dinàmiques 

clientelistes de problema - solució (individual) des d’una òptica molt 

paternalista i assistencial que no intervé sobre les arrels estructurals dels 

problemes. Aquesta òptica cronifica l’exclusió i fa que no s’atorguin eines 

personals ni socials per empoderar a les persones. 
 

L’anàlisi que hem realitzat dels SSAP ens confirma la intuïció amb la que 

partíem, i és que l’acció social no esdevé una prioritat política, i encara s’entén 

des del paradigma de la reeducació, la reconducció social i el control. 
 

Aquest paradigma és el que va criticar Violeta Nuñez al Congrés sobre 

Participació i Educació Social a Barcelona el noviembre del 2005, quan diu que 

l’acció social ha de fugir dels mètodes higienistes i d’arrel científica en que la 

intervenció, l’informe, el diagnòstic i el protocol són termes comuns que ens fan 

pensar que estem davant de malalts. 
 

Construir sistemes participatius en els que les persones siguin agents actius del 

canvi és imprescindible si volem aconseguir processos de transformació reals. 
 

En aquest sentit, els professionals de serveis socials ja fa temps que 

reivindiquen aquest canvi de prisma del servei, i pressionen perquè 

l’administració aposti per una inversió real que el faci possible, amb dotació de 

recursos, d’ajudes i de professionals, però també amb la incorporació d’un canvi 

de mètode. 
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Hem de ser conscients, però, que l’acció social a l’Estat Espanyol i Català ha 

estat molt condicionada per més de 30 anys de dictadura i una guerra civil. 30 

anys en què l’acció social es basava en un concepte molt caritatiu i assistencial, i 

amb una posterior democràcia que ha hagut de reinventar i estructurar tota una 

cartera de serveis públics amb poca experiència prèvia. 
 

El panorama polític no ha afavorit gaire aquest canvi de paradigma que 

reivindiquen els professionals. Encara som un estat de dretes, amb una forta 

influència de la dreta més classista i capitalista, que ha cronificat i consolidat 

dinàmiques d’exclusió, disfressades de renovació, però basades en la 

criminalització de les classes populars. D’aquí al sacsejament polític dels últims 

anys i a la importància que els professionals “socials” s’impliquin en la 

construcció de noves polítiques. 
 

En tant als perfils professionals ha passat el mateix. L’educador social és un 

professional amb 25 anys de recorregut, un perfil jove, poc definit que ha anat 

fent-se un lloc i un reconeixement en els serveis públics a base de lluita. Canviar 

els paradigmes d’intervenció no és una tasca fàcil ni immediata, i en ella el 

mateix professional té un paper imprescindible. 
 

Hem de ser molt més reactius i avançar-nos a les situacions d’emergència social.  

La nostra tasca no pot basar-se exclusivament a anar curant ferides, hem 

d’evitar l’accident i donar les eines perquè la gent pugui curar-se sola. Molt 

sovint els canvis socials van a un ritme tan accelerat que no es corresponen amb 

els recursos disponibles i els projectes d’intervenció, anem sempre a la cua. 

Aquest fet provoca que l’acció social estigui massa basada en la contenció i en 

cobrir l’emergència social i dóna poc marge per treballar en l’empoderament de 

les comunitats i de les persones. 
 

La falta de 150 educadors a Barcelona des del 2003 que es reivindiquen, el 2007 

que es reconeixen per llei, el 2016 que s’obre l’oferta de places, són exemples de 

com la burocratització dels processos va en detriment de la realitat social. Com 

l’aposta per l’acció social de qualitat depèn dels governs i el paper 

importantíssim dels professionals en tot el procés de demanda. 
 

Però les dificultats que es troben els educadors socials al servei no només estan 

subjectes a la falta de personal, sinó al concepte mateix del servei, cada vegada 

més assistencial. 
 

Ens ha sorprès també, la poca diferència que hi ha entre les figures de 

l’educador social i el treballador social i el poc consens de les funcions d’un i un 

altre a la pràctica, en la realitat, ja que en paper queda molt clar, però segons els 

propis professionals la pràctica divergeix molt del projecte oficial. 
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Reflexió personal 
 

MARTA  
La realització d’aquest treball m’ha fet qüestionar preguntes noves i entendre 

una mica el funcionament de l’educador social des de la institució que en 

formen part. Ha assolit l’objectiu que pretenia, que és fer-me pensar i plantejar-

me nous reptes. 
 

El fet que hi hagi un dèficit de més de la meitat d’educadors als serveis socials 
de  
Barcelona, i que tot i això, les necessitats dels ciutadans augmenti, és un fet que 

a tots ens ha sobtat molt. Molts cops a classe ha sortit el tema dels interessos de 

les institucions i d’aquesta manera es veu clar. És trist comprovar-ho, però 

també això fa venir més ganes de voler canviar la situació. Les institucions es 

mouen per interessos i això ha quedat molt ben demostrat, ara el que cal fer és 

moure’ns des de baix i organitzar-nos per canviar-ho. 
 

Han anat sorgint iniciatives, i organitzacions d’educadors que lluiten pel canvi 

de les seves millores en les condicions del treball, i el que s’ha de fer és donar-

los veu, perquè agafin potència i arribin a canviar-ho. 
 

És un canvi molt gran que s’ha d’aconseguir pas a pas, de forma constant. 
 

Pel que fa a l’equip, trobo que hem funcionat molt bé, ens hem organitzat, i tot i 

que hem anat una mica “apurats” perquè tots fem mil coses i era complicat 

quadrar horaris per trobar-nos, hem aconseguit posar-nos d’acord i repartir-nos 

la feina per tal de ser més eficients. 
 

Així doncs, com a valoració global, trobo que és útil perquè t’ajuda a aprendre a 

treballar amb gent que no coneixes, i perquè realment pots fer-te teu un tema 

que t’interessi i plantejar-te moltes coses al respecte. 
 

SILVIA 
 
El plantejament inicial del treball no era gens fàcil, analitzar el paper de 

l’educador social en els serveis socials d’atenció primària de l’Ajuntament de 

Barcelona era tot un repte complicat d’assumir. Al principi ens ha costat una 

mica centrar l’objecte d’anàlisi, però la gràfica estadística ens ha ajudat a marcar 

l’objectiu. 
 

A partir d’aquí han sorgit tota una sèrie d’interrogants que hem intentat 

resoldre, amb poc temps per fer una anàlisi exhaustiu, però hem trobat molta 

informació que ens ha confirmat el que pensàvem, que els serveis socials bàsics 

tenen molt recorregut per fer per garantir un servei de qualitat. 
 

Ha estat un procés interessant i molt productiu, tot i que ens han quedat moltes 

dades per contrastar per manca de temps, com és fer una entrevista directa a un 

professional, haver contrastat dades de context dels diferents districtes i anàlisi 
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dels territoris, conèixer bones pràctiques dels diferents equips dels serveis 

socials, etc. Tot i així , crec que ha estat un bon punt d’inici i hem contextualitzat 

la situació general dels Serveis Socials d’Atenció Primària. 
 

Com a equip, molt bé amb les companyes i company, les xarxes socials ens han 

facilitat poder treballar plegats i hem resolt les dificultats inicials de conciliació 

per trobar-nos. Una vegada consensuat l’objecte del projecte (que ens ha costat 

una mica) el procés de treball ha estat més àgil. Una molt bona experiència. 
 

JUDIT 
 

Des del meu punt de vista, l’elecció del tema del treball al principi ens espantava 

una mica als quatre. Vam estar rumiant força sobre l’enfocament i agraïm els 

recursos de l’Antonio, que ens van ajudar a fixar-lo. 
 

En quant al procés d’elaboració, ens hem anat trobant cada setmana per 

comentar i organitzar el treball. A més, ens hem mantingut en contacte a través 

del Drive i Whatsapp (en aquest cas defenso com d’útil és la tecnologia!). Hem 

estat un bon equip, tot i que amb problemes de coincidència d’horaris per 

treballar. 
 

En quant al resultat del treball, ens hagués agradat poder comptar amb l’ajuda 

d’algun professional que aportés una visió subjectiva. Malauradament, per 

qüestió de temps no ens ha estat possible. 
 

El contingut del treball és una clara demostració de la manca d’una professió 

definida i globalitzada en la definició de les seves tasques i al mateix temps, en 

el cas de Barcelona, unes bases establertes que s’allunyen de la realitat. És 

lamentable parlar de Societat del Benestar quan els serveis socials es troben que 

no poden fer front a les necessitats dels ciutadans, que cada cop pateixen més 

situacions de vulnerabilitat. 
 

RUBÉN 
 

Sumo un repte i faig desaparèixer una incògnita, sento que m'emporto una 

responsabilitat social i sento que puc formar part d'un canvi, d'aquell canvi pel 

qual podem lluitar a partir d'ara seguint amb una tasca d'investigació i una 

contínua participació a dins d'una xarxa. 
 

M'emporto consciència i més capacitat crítica, penso que és important conèixer 

el funcionament d'institucions, saber com es mouen, i com es representen els 

números que designen a habitants. Crec que és important saber mirar als ulls de 

les persones amb dificultats i parlar amb una qualitat de coneixement plena de 

rerefons pràctic i real, trepitjar la ciutat com un educador que coneix com 

funcionen les rodes del mecanisme, i els eixos polítics que tant determinen a 

vegades les nostres capacitats professionals. Si faig una reflexió com a ciutadà 

m'aproparé més cap a la crítica agressiva d'una crua realitat on centenars de 

famílies, pateixen els pitjors mals socials amb els consegüents inferns personals, 
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i és que si!!!......... parlem de persones i no de números, parlem de vida i no de 

supervivència. Pel que fa al parlament s'hauria de buidar de prepotència i 

propaganda i pel que far als cors s'haurien d'emplenar d'una felicitat autònoma i 

capaç de ser persona, família, barri i ciutat! No pot ser que prenguin més el pèl a 

la gent en aquest maleït país on la majoria dels polítics són suposats lladres per 

dictamen jurídic, i és que no hi ha dret que ens robin els drets per emplenar-se 

les butxaques d'amagat. Hem de lluitar des de la informació, pensa en global i 

actuar local. Aquest és un gran tema amb el qual hem treballat amb les 

companyes el qual es podria estendre moltíssim però penso que ens ha fet 

aprendre i entendre algunes importants bases de la relació políticosocial. 
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