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Pep Plana i Farré (Santiago de Chile,
1961) mestre, educador social des de fa
més de 30 anys en diferents àmbits, centres i entitats de les comarques gironines
i màster en Desenvolupament Humà
Sostenible. Actualment, treballa en un
centre d’acollida d’infants i en moments
“recuperats” escriu per afició.

Aquesta obra va rebre una menció especial del 2n Premi Internacional Joaquim Grau i Fuster del 2011.
Aquest premi l’organitza:
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El seu caràcter inquiet l’ha portat a viatjar per a conèixer gent, llocs i a participar
en projectes de cooperació internacional
a Guatemala amb EFCI el 2006 i 2008.
Creu en el potencial de les persones per
refer-se de situacions difícils i en la creativitat i la innovació com a poderoses
eines pel treball social.
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‘Dedico aquest escrit a tots aquells que han cregut
en mi, especialment, als que malauradament ens
han deixat massa aviat per poder-lo veure’.
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‘… que tot està per fer i tot és possible’.
Miquel Martí i Pol, L’àmbit de tots els àmbits, 1981

Ja des de l’inici del llibre, a l’índex mateix, podem comprovar per la forPDFUHDWLYDTXHWpHQ3HSGHSUHVHQWDUQRVFDGDFDStWROLGHQWLÀFDQWOR
DPEXQFRORULHOVHXVLJQLÀFDWRDSDUWLUG·XQUHFXUVOLWHUDULXQSRHPD
a vegades propi i altres deixat, fet que es complementa perfectament
amb el fons, el contingut, que d’una banda rememora un passat de la
praxis educativa, una trajectòria professional que va iniciar a principis
dels 80 i que es va consolidar amb un espai professional propi amb la
creació de la diplomatura d’educació social, ara ja fa més de 20 anys.

'HODOOHWUDG·(Q3HSDODVHYDPDQHUDLDWUDYHVGHOHVUHÁH[LRQVMD
siguin pròpies o alienes, desenvolupa temes cabdals per a l’exercici
G·DTXHVWDSURIHVVLyODUHVLOLqQFLDODFRQÀDQoDODLPSOLFDFLyHOWUHEDOO
AMB la família i AMB l’infant, el “burnoutµHQGHÀQLWLYDLHOOKRGLXHQ
diversos moments del llibre, la generació de coneixement. Escriure no
és fàcil, i potser cada vegada menys és difícil trobar professionals que
escriguin la seva pràctica professional i per això pren importància la
publicació d’aquest llibre.
(QÀQRPpVDIHJLULDTXHDTXHVWOOLEUHWDPEpVLJQLÀFDXQKRPHQDWJH
XQKRPHQDWJHDDTXHOOVKRPHVLGRQHVTXHHQHOSDVVDWHVYDUHQGH
dicar als més necessitats i més vulnerables amb la seva pedagogia, i
DDTXHOOVTXHKDQUHLYLQGLFDWO·HVSDLSURIHVVLRQDOTXHDTXHVWjPELWHV
mereix, en especial diria a en Toni Julià.
Sra. Anna M. Suñer i Damon
Presidenta de Fundació Plataforma Educativa
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/DSHUVRQDTXHWpDTXHVWOOLEUHDOHVVHYHVPDQVDOÀQDOV·KDXUjSRJXW
fer una idea de la trajectòria d’alguns serveis emblemàtics, i en el seu
PRPHQWLQQRYDGRUVDOHVFRPDUTXHVGH*LURQDFRPDUDHOTXHKHP
anat anomenant descentralització de la Llar infantil en llars més petites
per atendre als infants tutelats, el projecte de famílies acollidores, com
una alternativa real a la institucionalització dels infants tutelats; ell ens
KRUHFRUGDYDLJVHUHOSULPHUHGXFDGRUHQDTXHVWjPELWG·DOWUDEDQ
da, en Pep també aporta la seva vivència en el món de la cooperació i
HQO·jPELWGHMRYHQWXWH[SHULqQFLHVTXHHOSRUWHQDDFDEDUGHFRKHVL
onar i engranar algunes de les idees que capítol a capítol ens mostra.
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I.- INTRODUCCIÓ

El perquè i el com de tot plegat

Educador de nit

Cada son és una cursa hipotecada cap a la llum,
cada nit un neguit amb poques escenes de color,
DODÀXQHVSDLG·DEDQGRQDPHQWLXQ
escenari per a futurs incerts.
L’educador el vetlla,
l’acompanya en l’ensurt mesquí,
i n’apaivaga el neguit que restreny la seva llibertat.
En aquell món d’ombres confuses,
l’acull sense esperar retorn, j
a que la nit esborra les petjades de la seva tasca.
Només queda indeleble l’efecte del seu pas i
algunes lletres mortes en paper.
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Pel l‘infant fràgil,
la foscor és un món involuntari de sensacions.
Indefens, com petit David, s’encara a lluites desiguals
contra fantasmes que no el deixen ser feliç.

Introducció
En aquesta part del treball, m’agradaria aconseguir explicar les raRQVTXHP·KDQSRUWDWDUHGDFWDUDTXHVWHVFULWLDGRQDUOLDTXHVWD
HVWUXFWXUD3HUIHUKRHQWUDUpHQHOPyQGHOHVLQWLPLWDWVSHUVRQDOV
i també en els camps llaurats d’allò que és públic i sabut per gent
propera i també aliena.
Feia temps que amics i família m’encoratjaven a escriure un text
com el que es presenta, argumentaven que tenia una certa capacitat per plasmar en papers allò que sento. Aquí es planteja el primer
repte del treball, la meva destresa escriptora es posa especialment
de manifest quan expresso sentiments viscuts i que d’alguna maneUDP·KDQFROSLWLQRWDQWHQHOUHODWRUGHQDWLSRFSDVVLRQDOGHOTXH
implica un assaig professional.
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L’escrit, inclou altes dosis de sentiments personals aplicats al meu
WUHEDOOHGXFDWLXTXHQRSXFHQWHQGUHVHQVHSRVDUKLSURIXQGDHPRFLy+LKDDOWUHVIHLQHVWDQERQHVFRPODQRVWUDHQTXqHOSURFpVGH
WUHEDOOLWDPEpHOSURGXFWHÀQDOHVGHYHQHQSXUDPHQWDL[zXQSURducte vendible. Per nosaltres, els educadors i educadores, el camí
LO·REMHFWLXÀQDOVyQIUXLWGHSODQWHMDPHQWVSURIHVVLRQDOVLWqFQLFV
SHUzWDPEpGHVHQWLPHQWVLFRQYLFFLRQVTXHKLKHPSRVDWSHOPLJ
3HUDL[zKLKDPROWVWUHEDOODGRUVGHOFDPSVRFLDOTXHSDWHL[HQLÀQV
LWRWDUULEHQDTXHGDUFUHPDWVSHUKDYHUVHLPSOLFDWPDVVDSHUVRnalment en el allò en què treballen.
Recordo que, fa temps, un treballador i treballadores social m’expliFDYDTXHXQHGXFDGRUYDDUULEDUDHQWUDUDODSUHVySHUKDYHUHVWDW
enxampat per la policia mentre delinquia amb un adolescent al seu
càrrec. Havia travessat la feble ratlla de la implicació per passar
a quedar adduït per la problemàtica, perdent així, el seu potencial
HGXFDWLX&UHFKXPLOPHQWLHVWLFFRQWHQWGHSRGHUKRGLUTXHDL[z
QRP·KDSDVVDWDOPHQ\VÀQVDUD
Acceptat el repte de posar cada lletra en un lloc. Començar a desFULXUHHVFULXUHLVHQWLUHQFDGDSDUjJUDIKDHVGHYLQJXWXQDWDVFDGLItFLO7UREDUHOWHPDKDHVWDWHOPpVIjFLOMDTXHFRQVLGHURTXHP·LP-

plico prou en la feina i que aquesta podria ser un bon decorat per a
la meva obra. Igual que passa amb els crims – sóc un afeccionat a
OHVREUHVGHO·$JDWKD&KULVWLHLHOVHXHVWLPDW3RLURWKLKDG·KDYHU
un motiu i una oportunitat per escriure. El motiu, eren les ganes
i les pressions sanes dels qui m’envolten, l’oportunitat, passar a
treballar de nits i la necessitat de desmuntar els tòpics que les fan
DYRUULGHV0DVVDVRYLQWHVGLXTXHGHQLWVQRKLKDIHLQDRTXHHVtan mancades de tasca educativa, oblidant que la cura i l’atenció en
el moment del son, on més desvalgut està l’infant, és fonamental.

8QDYHJDGDGHÀQLWHOPRWLXLWUREDGDODSRVVLELOLWDWP·KDWRFDWFHUFDUHOÀODUJXPHQWDOLDTXHOOVSURFHVVRVLGHHVLWHPjWLTXHVGHFDràcter transversal que portarien a un resultat entenedor, llegible i
útil per a la professió i el col·lectiu dels educadors i educadores socials. Tenia clar que volia incloure de manera transversal els conceptes provinents de la creativitat i la innovació, la força de la implicació
personal subjectiva i un cert cos teòric professional que permetés
DOVOHFWRUVUHÁH[LRQDULPLOORUDUHOWUHEDOODPEHOVLQIDQWVHOVMRYHVL
les persones socialment febles que siguin objectiu de la seva feina.
/·HVFULWKDHVWDWUHGDFWDWSHQVDQWHVSHFLDOPHQWHQHOVLQIDQWVLMRves, ja que és el grup en el qual tinc una veritable experiència i on
HPVHQWRPtQLPDPHQWTXDOLÀFDWSHUSDUODU'HWRWHVPDQHUHVFRQVLGHURTXHHOTXHHVUHÁHFWHL[HQDTXHVWHVSjJLQHVpVH[WUDSRODEOH
a tots els segments de població desfavorits de la societat. Tot pleJDWP·KDSRUWDWPROWHVKRUHVGHUHÁH[LySUqYLDDEDQVGHFRPHQoDU
a generar text, sovint em sentia – fent ús d’una imatge quotidiana
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+HGHGLUTXHHOVSURFHVVRVG·HVFULSWXUDLGHUHÁH[LyKDQWLQJXWLQQRPEUDEOHVLQWHUUXSFLRQVGRQDUELEHURQVVROXFLRQDUFRQÁLFWHVIHU
acompanyaments en moments de malson... Ara bé, aquests moPHQWVWDPEpKDQHQULTXLWHOFRQWLQJXWDPEQRYHVLGHHV$L[tpVFRP
DTXHVWUHODWUHÁH[LXKDDQDWSUHQHQWIRUPDLKDTXHGDWSDUFLDOPHQW
escrit. Més endavant continuaré, a partir d’aquesta obra inacabada
GHFDUjFWHUSHUVRQDODYHJDGHVLQWLPLVWDSURIXQGDPHQWELRJUjÀFD
LUHÁH[LYDDIHJLQWKLQRYHVH[SHULqQFLHVLSURFHVVRVTXHYDJLH[SHULmentant tant en la vida personal com professional.

- com quan intento posar ordre al meu espai de treball quotidià.
Després d’uns primers moments de desesperació i col·lapse, cerco
HOWHPSVQHFHVVDULPLURTXqKLKDHOLPLQRHOTXHVREUDLRUJDQLW]R
el que és important de manera que sigui fàcil de trobar i utilitzar.
7HQLD HO FDS SOH G·LGHHV TXH YROLHQ DÁRUDU YROLD GHVFULXUH VHQWLments, utilitzar les tècniques de creativitat apreses durant el temps
TXHYDLJHVWDUD*XDWHPDODSODVPDUH[SHULqQFLHV~WLOVTXHKHYLVcut en gairebé trenta anys de treball i utilitzar els conceptes apresos
HQ PXOWLWXG GH IRUPDFLRQV 9ROLD IUXLU DPE HO WUHEDOO DSURÀWDU HOV
moments morts a la feina de manera útil i fer que el meu entorn
IDPLOLDU L VRFLDO VHQWtV TXH KDYLD DFRPSOHUW XQD SURPHVD IHWD ID
WHPSVHVFULXUH&UHFTXHKRKHDFRQVHJXLW
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Primer, una pluja de idees típica va ser l’aliada, descartant allò que
era inútil i potenciant el que considerava important, recordo que,
ÀQVLWRWGXUDQWXQVRSDUODIDPtOLDP·KLYDDMXGDU3RVWHULRUPHQWFDOLDRUGHQDUKRLSHUDL[zGHVSUpVG·RPSOLUPROWVSDSHUVDPEmapes
mentals1, vaig passar a l’aplicació del que anomenem, avui, tecnoORJLHV GH OD LQIRUPDFLy L GH OD FRPXQLFDFLy FHUFDQW SHU FRKHUqQcia, programari lliure. Vaig entrar en el món cibernètic dels mapes
mentals i conceptuals utilitzant un senzill programa informàtic de
caràcter lliure anomenat Xmind2.
Una vegada realitzat el mapa mental a la pantalla, se’m va generar la idea de posar els noms de diferents colors a cada un dels
capítols, d’aquí, per associació amb la nit i la seva representació en
negre, vaig pensar en la teoria dels colors. Segons el model CMY3 on
es representen tres colors principals amb les seves sigles en anglès
cian, magenta i groc (yellow en anglès) que barrejats en parts iguals
donen el negre.
1

Inventats pel Dr. Tony Buzan. ‘Un mapa mental es un diagrama usado para representar las palabras,
ideas, tareas, u otros conceptos ligados y dispuestos radialmente alrededor de una palabra clave o de
una idea central’. Font: KWWSHVZLNLSHGLDRUJZLNL0DSDVBPHQWDOHV

2

XMind, és un programa opensource per a realitzar mapes conceptuals, desenvolupat per XMind Ltd.
(http://www.xmind.net)

3‘

Els colors utilitzats són el cian, magenta i groc (yellow en angles) aquest sistema es denomina model
CMY. En el model CMY, el negre és creat per la barreja de tots els colors i el blanc és l’absència de
qualsevol color (assumint que el paper sigui blanc)’. Font http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_color

Cada capítol pretén traspassar el seu missatge:
En el capítol magentaQDUURODYROXQWDWLODMXVWLÀFDFLyGHOOHgar el que pugui tenir d’interessant el meu coneixement per
aquells que prenguin el testimoni, la visió altruista i solidària
del coneixement, con
traposada a la visió interessada i
egoista que el guarda amb la intenció de patentar-lo i així obtenir diners, prestigi social o professional.
Mostro la intenció clara de no convertir aquest escrit en unes
memòries d’una vida laboral sinó en un currículum que aniré
completant amb futures experiències que viuré els anys que
em queden de treball. Penso acompanyar i fer costat a molts
menors en el descobriment i la potenciació de la resiliència4
4

“La resiliència humana és la capacitat d’una persona o d’un grup per a desenvolupar-se bé, per a
seguir projectant-se en el futur malgrat dels esdeveniments desestabilitzadors, de condicions de vida
difícils i de traumes a vegades greus” Manciaux M.,Vanistendael S.,Lecomte J., Cyrulnik , B. 2003.
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+RKDYLDWUREDWODQHJUDQLWHPSHUPHWULDWUHXUHFRORUVGHVDYLHVD
Cada un d’aquests colors barrejats de dos en dos em donarien altres colors que confegirien la resta de capítols de l’escrit. D’aquesta manera, obtenia la possibilitat de distribuir l’obra en sis capítols
de color i amb el color negre, que representa el color de la tinta
TXH HOV XQHL[ DFRQVHJXLULD HQÀODUORV WRWV HQ OD UHSUHVHQWDFLy GH
la qualitat incloent de la menyspreada nit institucional. Per últim,
el color blanc que és el color que representa el suport, el paper on
escriure, la tela que permet anar pintant l’obra amb lletres negres
que misteriosament tenen la capacitat d’incloure molts colors i inÀQLWVPDWLVRV'·DTXHVWDPDQHUDHOVFRORUVV·DQLULHQEDUUHMDQWFRP
si es tractés d’un calidoscopi i confegirien allò que es pretén expliFDUXQDREUDDXWRELRJUjÀFDLSOHQDGHFRQVHOOVTXHUHÁHFWHL[HQOD
veritat de l’autor - no l’única - amb la pretensió que serveixi com a
eina de partida per als futurs i els actuals educadors i educadores
VRFLDOV(QGHÀQLWLYDGRQDUDDTXHVWDQ\GHWUHEDOOQRFWXUQHOYDORU
DIHJLWG·HVSDLUHÁH[LXTXHWDPEpWp(OQHJUHGRQDULDQRPDOGDUUHU
capítol i el convertiria en un conjunt de conclusions per al futur i la
clau màgica que ens tornaria a portar al començament, tot omplint
el cel de colors per a l’esperança.

perquè puguin exercir el dret de ser feliços i, que no transmetin
GHJHQHUDFLyHQJHQHUDFLyHOTXHHOVKDWRFDWYLXUHFRPDYtFWLmes. Aquí rau el triomf de la nostra professió: donar elements
per tal que tirin endavant, aconseguint que siguin ciutadans i
ciutadanes de ple dret.
Fent referència a la frase, que va pronunciar l’economista
0XKDPPDG<XQXV5 en el discurs que va fer en rebre el Premi
Nobel de la Pau el 2006, cal “ensenyar a pescar i no regalar
el peix”, cal ajudar els febles a desvetllar la resiliència per enIRUWLUVHLIHUTXHVXUWLQGHOIRUDWRQKDQHVWDWDERFDWV3RVVLblement, a més d’ensenyar a pescar, caldrà cercar, entre tots,
ODFDQ\DHOÀOO·KDPLO·HVTXHU<XQXVKRYDVROXFLRQDUDPEHOV
microcrèdits.
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Al color cian H[SRVR D SDUWLU WDPEp GH OD SUzSLD ELRJUDÀD
ODLQÁXqQFLDGHODWUDMHFWzULDSHUVRQDOLGHO·HGXFDFLyUHEXGD
HQO·HQWRUQIDPLOLDULVRFLDODO·KRUDGHFUHDUODQRVWUD´PDUFD
HGXFDWLYDµ L HO SHUVRQDO RÀFL G·HGXFDGRUD &DO HVWDEOLU SULPHUDPHQWHOSURSLSHUÀOEDVDWHQODFRQHL[HQoDG·XQPDWHL[L
GHVSUpVFHUFDUOHVSHWMDGHVTXHKDQTXHGDWLPSUHVHVHQQRsaltres.
)DFWRUVJHQqWLFVLVRFLDOVKDQPDUFDWODQRVWUDYLGDHVGHYHQLQW
la base sobre la qual establim el traspàs transgeneracional
d’elements, sovint sense adonar-nos-en, de la nostra cultura
cap els més desfavorits amb qui volem treballar. Haurem de fer
EDODQoGHYDORUVSULQFLSLVFUHHQFHVLODVHYDLQÁXqQFLDVREUH
el nostre treball.
Al color groc parlo de la trajectòria professional i de la nosWUD SURIHVVLy D SDUWLU GH QRX G·XQ UHODW DXWRELRJUjÀF VLWXDW
Destaco els vessants de cooperació internacional, seguiment i
formació de joves i atenció a la infància maltractada: allò que
SURIHVVLRQDOPHQW KH DSUqV SHU HVWDEOLU OD PHYD PHWRGRORJLD
en la pràctica educativa.
Citat per Barudy J. en formacions del Departament de Benestar i Família curs 2010/11.
5

%LRJUDÀDGH0XKDPPDG<XQXVGLVSRQLEOHDKWWSZZZELRJUDÀDV\YLGDVFRPELRJUDÀD\\XQXV
htm.

Els tres capítols dedicats als consells (vermell, blau i verd)
SUHWHQHQGRQDUSLVWHVG·DFWXDFLyTXHHQHOPHXFDVKDQ
HVWDWSURÀWRVHV3UHFLVDPHQWHVYROIHUDOOzTXHVRYLQWHOV
ponents de les conferències a les que assistim ens diuen
TXHQRIDUDQGRQDUUHFHSWHV+LKDFHUWWHPRUDGRQDUUHceptes pel pànic al fracàs, quan la realitat és ben diferent;
cal donar receptes deixant clar que són les teves i que potser a una altra persona no li seran útils. Igual que en el
PyQ GH OD FXLQD FDGD HGXFDGRUD VRFLDO Wp HO VHX ´WRFµ
especial que personalitza la recepta. És aquí on rau la creativitat i les motivacions de cadascú per personalitzar les
VHYHVDFFLRQVHGXFDWLYHV&RPSRUWDXQULVFSHUzV·KRYDO
Al capítol vermell (barreja de magenta i groc) em despullo
donant consells sobre la tasca educativa i les maneres de
PLOORUDUODLFRQYHUWLUODHQHÀFLHQW$Oblau (barreja de cian
LPDJHQWD KLHVFULFFRQVHOOVVREUHODGLPHQVLySHUVRQDOGH
O·HGXFDGRUDHQIURQWGHODWDVFDHGXFDWLYDHVSHFLDOPHQW
les petites assegurances que poden evitar la síndrome
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És un capítol eminentment descriptiu basat en la pròpia trajecWzULDSURIHVVLRQDOGHVGHO·DQ\6·KLGHVWDTXHQHOVHVIRUoRVTXHKHPKDJXWGHIHUHOVHGXFDGRUVLHGXFDGRUHVVRFLDOV
GHVTXHpUHPFRQVLGHUDWVSXUDPHQW´FXLGDGRUVµÀQVDVHUUHconeguts de manera acadèmica i laboral com a professionals
de l’educació que treballen en l’àmbit social. També pretenc
IHUXQSHWLWKRPHQDWJHDWRWVDTXHOOVTXHHQVYDQJXLDULTXH
HQFDUD OOXLWHQ FDGD GLD L HQ HVSHFLDO DOV TXH MD QR KL VyQ L
van esdevenir referents personals i professionals. Vull recordar
HVSHFLDOPHQWODÀJXUDG·HQ7RQL-XOLjSRVVLEOHPHQWHOSULPHU
educador titulat de Catalunya i veritable “tutor de resiliència”
dels que ens sentíem oprimits per un sistema que no reconei[LD OD QRVWUD WDVFD HGXFDWLYD WDPEp HQ 4XLP )UDQFK DTXHOO
pedagog que ens va deixar massa aviat, però que va tenir
temps de fer-nos veure que les persones poden millorar i que
el contacte amb la natura pot ser una bona eina per educar.
5HVVHJXLQWODWUDMHFWzULDYXOOSDUODUG·RÀFL

del cremat (el burnout) o la destrucció d’espais personals
del professional de l’educació social i al verd (barreja de
cian i groc) plasmo consells que mesclen l’àmbit personal
i professional. Em dedico a postular els nivells d’implicació
personal en la tasca educativa, bàsicament consells per
“funambular” damunt la corda estesa sobre el paisatge del
nostre treball. Consells per mantenir l’equilibri, amb l’ajut
d’una feixuga perxa que en una banda porta el llast personal i en l’altra, el professional.

COLORS DE NIT

20

Per últim, el capítol negre (barreja de tots) és el futur que crec
que es pot plantejar i també vull tirar endavant. Aquest és el
capítol on es resumeixen totes les idees exposades anteriorment, especialment on es planteja el camí a seguir, el resulWDWGHODUHÁH[LyGHWRWVHOVDOWUHVFDStWROV0DUFDODGLUHFFLy
cap on es pot seguir, les conclusions de gairebé trenta anys de
treball i les pistes per aconseguir seguir els anys que queden
ÀQV D OD MXELODFLy VHQVH HQWUDU HQ SURFHVVRV GH EXUQRXW TXH
minven o aniquilen, segons el cas, la possibilitat de treball en
el món social.
En moments de crisi com l’actual, no ens podem permetre fallar a
persones que ens necessiten. Una de les tasques més importants
GHO·HGXFDGRUDSURIHVVLRQDOpVDFRQVHJXLUURPDQGUHHVWDEOHHPRcionalment.
1RHQIHPSURXGHVHUHIHFWLXVWDPEpFDOVHUHÀFLHQWVHOIXWXUpV
GDYDQWQRVWUHLFDOVHUFRKHUHQWV3HUDFDEDUKHFRQIHJLWXQSHWLW
DSDUWDWGHELEOLRJUDÀDLZHEJUDÀDJHQHUDOV
+H WULDW SHU D FDGD FDStWRO XQ SHWLW HVFULW TXH LQWURGXHL[ OD UHÁH[Ly/DSHFXOLDULWDWG·DTXHVWVpVTXHHOVKHUHGDFWDWMRPDWHL[REp
que tenen una gran importància per a mi. D’aquesta manera també
aporto aquella dimensió de sentiment amb la qual em sento tan
FzPRGHDO·HVFULXUH8QDGHOHVPHYHVÀOOHVHVYDSUHVWDUDIHUOHV
il·lustracions de cada color i li estic veritablement agraït per la conFUHFLyTXHQ·KDIHWG·XQHQFjUUHFWDQKHWHURJHQL

3HU~OWLPGLUTXHKLKDDOJXQHVLPDWJHVDOLHQHVLÀQVLWRWDOJXQ
SHWLWSRHPDTXHQRP·KHYROJXWUHVLVWLUDLQFORXUH7RWLTXHQRPpV
OOHJLQW O·HVFULW SRGHP IHU XQ JUDQ WUHEDOO GH UHÁH[Ly TXL HO YXOJXL
WUHEDOODU PpV D IRQV SRGUj YHXUH TXH KL KD PXOWLWXG GH UHIHUqQFLes a webs externes que complementen el text i permeten al lector
fer l’exercici d’ampliació i recerca personal imprescindible per a la
pròpia creació de coneixement. Aquesta obra me l’imagino com un
llibre desplegable que té com a aliat imprescindible un ordinador o
qualsevol altre aparell capaç de connectar-se a internet al món i a
gent que com nosaltres pensa, treballa i escriu. No utilitzar aquest
UHFXUVUjSLGLHÀFLHQWFUHFTXHpVQRYHXUHHOSUHVHQWQLFDSRQYD
el futur. He decidit, per una qüestió de gènere, utilitzar, sempre que
P·KDHVWDWSRVVLEOHSDUDXOHVQHXWUHVDUDEpVRYLQWDSDUHL[HQWHUPHVHQPDVFXOtWDQWSHUFRVWXPSHUVRQDOFRPVRFLDOGHIHUKRLSHU
DVLPSOLÀFDUODOHFWXUDGHOWH[W
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Per últim agrair a la meva família i amics l’ajut donat. Il·lustracions,
correccions, interpretacions, lectures i, per damunt de tot, molta paFLqQFLDKDQFRQWULEXwWDDTXHVWHVFULW
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II.- COLOR MAGENTA
Cedir Altruistament

Jo vull donar
El magenta cedeix la força del collaret.
El cian ordeix la persona.
(OJURFpVODERUDOLHQÀODOHVUHÁH[LRQVVRFLDOV
El blau, una beta Plana, experiència ancestral per regalar.
(OYHUPHOODTXHOOTXHOOLJDHOVIDUFHOOVGHO·RÀFLDSUqV
El verd, fet de sutura resilient, sargeix ferides socials.
En obrir, la màgia de la llum interpreta
I teixits com en un huipil6 maia,
deixen veure el que vull donar.

Propi

6

Huipil: blusa o vestido estampado con motivos coloridos, es una prenda tradicional de los pueblos
autóctonos del sur de Mexico, Guatemala, Belice y El Salvador. Recuperat des de KWWSZZZGHÀnicion.org/huipil
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(QXQDFDSVDQHJUDLPDJLQRÀOVGHPROWVFRORUV

Cedir a preu de cost el
‘currículum personal’
&DO FHGLU D OD FRPXQLWDW HO TXH GH PDQHUD LQGLYLGXDO V·KD DSUqV
treballant. Les experiències i el bagatge professional de cada un
de nosaltres són valuosos rajols de construcció, peces úniques de
les quals aprenem. Cada experiència farà progressar la professió i
possiblement evitarà errors. Hem de deixar de tancar cada un dels
nostres aprenentatges en càpsules estanques per a ús personal i
convertir-les en coets que omplin l’espai de l’educació social. Cal
HVFULXUH·OVUHODFLRQDUORVLGRQDUORVSHUDODUHÁH[Ly
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Tots els professionals, i per tant també els educadors socials, tenim
l’obligació de transmetre - de manera altruista, si és possible - les
nostres troballes i experiències al món per contribuir així a la seva
millora. Al llarg dels anys de treball les experiències és van acumuODQWLYDQFUHDQWXQSzVLWTXHFRQVROLGDWSRWVHUDSURÀWDWSHUFRQVtruir nous coneixements i escurçar camins en la preuada carrera per
aconseguir la inclusió com a ciutadans de les persones marginades.
,JXDOTXHHOVSDOHWHV²RÀFLTXHYDLJIHUGXUDQWXQWHPSV²QRFDO
que cadascú es fabriqui els “tarugos” i els “geros”7, sinó que s’utilit]HQHOVTXHDOWUHVKDQIHWDL[tHQODQRVWUDIHLQDFDGDXQGHOVUDMROV
que aportem serà útil per a nosaltres i per als altres professionals
SHUEDVWLUO·HGLÀFLGHOWUHEDOOVRFLDO
&DGDXQGHQRVDOWUHVKDXULDGHIHUDTXHVWH[HUFLFLHQWRWVHOVHVpais que li siguin accessibles. A la feina, al carrer o a casa, cada
experiència traslladada de manera altruista ens millora a nosaltres
FRPDSHUVRQHVLWDPEpDOVDOWUHV(QHOPyQFLHQWtÀFKLKDGHVWDFDGHVSHUVRQDOLWDWVRLQVWLWXFLRQVTXHKDQOOHJDWDODKXPDQLWDWHOV
seus coneixements i experiències sense esperar gaire res a canvi,
QRPpVDPEO·HVSHUDQoDGHPLOORUDUHOPyQHQTXqYLYLP1RKDQHVSHUDWHQULTXLPHQWHFRQzPLFQRKDQSDWHQWDWOHVVHYHVDSRUWDFLRQV
FRPDSUzSLHVLHQGHÀQLWLYDHQVKDQVHUYLWG·H[HPSOHLHQVKDQIHW
DYDQoDUDWRWVFRPDFRPXQLWDWKXPDQD
7

Així anomenàvem a diferents tipus de rajols utilitzats a les obres.

7UREHP H[HPSOHV VLJQLÀFDWLXV HQ GLIHUHQWV jPELWV FRP OD FUHDFLy
GHOSURJUDPDULOOLXUHLJUDWXwWRODGRQDFLyTXHYDIHUHOFLHQWtÀFFRlombià Manuel Patarroyo8. dels drets de la patent de la Spf 669 a la
OMS.

Crec que els treballadors del món social tenim el deure de llegar
a preu de cost, sense afany de lucre, les nostres experiències i coQHL[HPHQWVFRPDPRVWUDGHVROLGDULWDW0ROWVSURIHVVLRQDOVKRWHnim clar, però sovint presenciem en els equips de treball i en els
espais de feina quotidiana petites o grans mesquineses totalment
LQFRKHUHQWVDPEHOWDUDQQjVRFLDOTXHKDGHWHQLUODQRVWUDWDVFD
Només transmetrem coneixement de manera solidària i esdevindrem acompanyants vàlids si som capaços de fer d’exemple i actuar de manera prosocial en els nostres entorns més immediats. Cal
HVWDEOLU XQD YLVLy GLYHUJHQW SDUWLQW GHO PpV SURSHU KHP G·DFDEDU
JHQHUDQWEHQHÀFLVHQHOPpVOOXQ\j0·DWUHYLULDDDSOLFDUDDTXHVW
raonament, potser sense massa rigor i amb una interpretació molt
8

0DQXHO3DWDUUR\R $WDFR&ROzPELD 3RGHXFRQVXOWDUODVHYDELRJUDÀDDKWWSZZZELRJUDÀDV\YLGDVFRPELRJUDÀDSSDWDUUR\RKWP

9

Vacuna sintètica contra la malària

10

Per conèixer-ho una mica vegeu: ‘El món segons Monsanto’, un documental francès dirigit per la
realitzadora independent Marie-Monique Robin, autora del llibre del mateix nom, que analitza i desvela els secrets d’aquesta companyia transnacional amb base als Estats Units que acapara el 90%
de la producció de llavors transgèniques al món. És una pel·lícula molt crítica amb els crims mediambientals de Monsanto i els escàndols relacionats amb la salut que van causar els seus organismes
JHQqWLFDPHQWPRGLÀFDWV 2*0 
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Per desgràcia del bé comú, també tenim l’altra cara de la moneda:
aquelles empreses o particulars que investiguen per fer un descobriment que els permeti controlar una patent. Així augmenten la
seva quota de poder o bé esperen que els enriqueixi, traspassant
als altres el seu coneixement de manera interessada mitjançant el
cobrament d’aranzels. Controlaran en exclusiva descobriments, invencions, processos industrials o recursos naturals sumint països i
persones en estats irreversibles de misèria. Casos com aquests els
podem veure cada dia en la comercialització de determinats medicaments, en el mercat de les llavors transgèniques10 o en la investigació en el món dels motors elèctrics per l’automoció.

personal, el terme “glocalització”, utilitzat en el món de l’economia
i la cultura i pel qual se’ns convida a actuar en el més proper amb
la intenció que una petita acció al nostre abast repercuteixi en el bé
JOREDOGHODKXPDQLWDW1RUPDOPHQWHVGHÀQHL[DPEODIUDVH´SHQVD
globalment i actua localment”.
&RQVLGHURTXHHQHOFDVHVSHFtÀFGHODQRVWUDSURIHVVLyLGRQDGDOD
MRYHQWXWGHODVHYDIRUPDFLyHVSHFtÀFDHQVpVSULRULWDULGHL[DUVLpV
SRVVLEOHGHPDQHUDHVFULWDOHVUHÁH[LRQVDFXPXODGHVGXUDQWDQ\V
en l’àmbit formal, no formal i informal de l’espai laboral quotidià. És
necessari que els professionals amb anys d’experiència tinguem la
FDSDFLWDW GH UHFROOLU OHV QRVWUHV UHÁH[LRQV LQGLYLGXDOV L JUXSDOV GH
caire personal o laboral i sistematitzar-les per aportar-les als professionals novells, també als experts, als estudiants i a la gent en
JHQHUDODÀTXHVLYROHQOHVSXJXLQDSURÀWDU
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Aquest saber professional, que prové de la pràctica quotidiana,
KD d’estar estructurat de forma tècnica per als professionals de
O·HGXFDFLyVRFLDOSHUzDOKRUDKDGHVHUSURXHQWHQHGRUSHUTXqHOV
lectors no avesats en el nostre treball, puguin utilitzar-lo: escoles,
grups d’educació en el temps lliure, instituts d’educació secundària, formacions universitàries o bé àmbits educatius de caràcter no
IRUPDOLLQIRUPDOSRGHQEHQHÀFLDUVH·QVHQVHREOLGDUFROăOHFWLXVUHlacionats amb el món social com poden ser famílies acollidores o
persones integrades en espais de tota mena, com a voluntàries, per
exemple, en la cooperació internacional.
Per últim, vull manifestar que les experiències i coneixements que
pretenc transmetre els considero com a integrants de la meva vida
SURIHVVLRQDO L GH FDS PDQHUD HOV FRQWLQJXWV GHÀQLWLXV TXH KH GH
traspassar abans de la meva “mort professional”. Cada dia s’aprèn
i encara queda recorregut professional en la meva vida activa. Per
això prefereixo anomenar aquesta part de l’escrit: “currículum personal” i defugir termes com el de “memòria professional”. El terPHFXUUtFXOXPIDUHIHUqQFLDDDOOzTXHKDVIHWHQODWHYDYLGDLHOV
redactem principalment perquè els lectors puguin extreure una idea
de com ets, de cara a ocupar, normalment, un lloc en la seva es-

tructura professional. Tinc precisament aquesta intenció, vull que
qualsevol lector valori i ponderi les meves experiències i les utilitzi
si les considera adequades o bé les rebutgi després d’un procés de
YDORUDFLyLUHÁH[LySHUVRQDO'·DTXHVWDPDQHUDHVSHURKDYHUDFWXDW
ORFDOPHQWSHUDFRQVHJXLUUHVXOWDWVDPpVJUDQHVFDOD(VSHURKDYHU
PRWLYDWXQH[HUFLFLTXHHVGHYLQJXL~WLOSHUSHUÀODUHOVSODQWHMDPHQWV
educatius de persones més joves davant les intervencions que els
cal portar a terme en el mon quotidià o en la tasca professional.

7RWLTXHD&DWDOXQ\DH[LVWLHQÀJXUHVTXHWUDGLFLRQDOPHQWSRGUtHP
LGHQWLÀFDUFRPDHGXFDGRUVVRFLDOVRTXHIHLHQHQWUHDOWUHVDTXHVWD
IXQFLyFDOUHPXQWDUQRVDÀQDOVGHOVDQ\VVHWDQWDGHOVHJOHSDVVDW
SHUWUREDUHOVSULPHUVSURIHVVLRQDOVTXHYDQUHEUHIRUPDFLyHVSHFtÀca per realitzar treball educatiu dintre de l’àmbit social i que amb el
nom d’educadors especialitzats van rebre de manera organitzada,
per primera vegada a Catalunya i possiblement a Espanya, una forPDFLyHVSHFtÀFDDO&HQWUHGH)RUPDFLyG·(GXFDGRUV(VSHFLDOLW]DWV
de Barcelona de la mà, entre d’altres, de l’insubstituïble educador
Toni Julià11 - probablement el primer educador titulat (a Toulouse)12 .
Després, a principis dels anys vuitanta, concretament el 3 de juliol
de 1981, el Sr. Jordi Laboria, president del Patronat Flor de Maig
signa el decret de fundació de l’Escola d’educadors Flor de Maig13
de Barcelona que amb una titulació vàlida equivalent a FP2 forma
HOVSULPHUVSURIHVVLRQDOVWLWXODWVRÀFLDOPHQWGH&DWDOXQ\D
11

Per ampliar informació consulteu: http://www.eduso.net/res/?b=15&c=134&n=385

12

Article que es refereix a la formació d’educadors socials a Europa. Extret de la revista Edicació
Social a: http://www.raco.cat/index.php/educaciosocial/article/viewFile/144586/240798.
13

Per a tenir més informació de ‘Flor de Maig’, pàgs.96 a 100. Aquesta publicació de la Diputació
de Barcelona pot ser útil KWWSVELWO\++2QQ
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Com si fos un curs de màgia, pretenc ensenyar els trucs dels meus
jocs de mans fets durant 30 anys i desvetllar interès perquè es moGLÀTXLQV·DGDSWLQRHVUHEXWJLQ6HJXLQWDPEHOVtPLOGHODPjJLD
FDGDOHFWRUKDG·HODERUDUFUHDWLYDPHQWHOVVHXVMRFVSHUHVWDEOLUXQ
currículum personal que utilitzarà en el seu entorn i que un altre dia
WDPEpOOHJDUjDOVTXHWUHEDOOLQRHVWLJXLQSURSVHX6·KDXUjWDQFDWHO
FHUFOHLSRVVLEOHPHQWOHVSHUVRQHVTXHDWHQHPKDXUDQJXDQ\DWHQ
el seu desenvolupament per ser ciutadans de ple dret.

Paral·lelament, l’experiència de formació dels professionals del
VHFWRU VRFLDO HYROXFLRQD ÀQV D OD FUHDFLy GH O·(VFROD G·(GXFDGRUV
Especialitzats de Girona, que més tard serà l’embrió de la futura Diplomatura d’Educació Social de la Universitat de Girona (UDG), que
entrega un títol universitari14.
Les fonts de formació de molts dels professionals actuals, que ja
tenim una certa edat, van estar en el món associatiu o en l’àmbit
educatiu, com magisteri, pedagogia o bé psicologia. Amb el temps,
HVYDDFRQVHJXLUO·KDELOLWDFLyDSDUWLUGHOVFROăOHJLVSURIHVVLRQDOV
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En el meu cas, s’acompleixen totes les premisses: de jovenet (14
anys) participava en el món de l’educació en el lleure a Olot, a la
3DUUzTXLD GH OHV )RQWV RQ YDQ VDEHU DSURÀWDU HO QRVWUH SRWHQFLDO
SHUDOHVVHYHVDFWLYLWDWVDOKRUDTXHHQVGRQDYHQXQDSODWDIRUPD
de formació personal. Van oferir-nos un espai i ens van acompanyar
per fer-nos coneixedors de les primeres nocions de l’educació en
espais diferents dels escolars i també de les bases per crear ciuWDGDQLDGHPRFUjWLFD$OD3DUUzTXLDGHOHV)RQWVHQVKLYDPVHQWLU
bé. La majoria érem joves – o infants segons com es miri- de classe
obrera i que els estius no anàvem de vacances. No deixaré d’agrair
DOVPRVVHQVTXHHQVYDQJXLDULHQVYDQDMXGDUDGHÀQLUHOQRVWUH
talent educatiu.
A la parròquia de les Fonts em vaig fer gran i allà vaig participar en
XQSURFpVGHFRKHUqQFLDTXHGHVSUpVP·KDVHUYLWSHUDSRVWHULRUV
RFDVLRQVHQTXqKHKDJXWGHGHFLGLUTXLQHUDHOFDPtDVHJXLU
Va arribar un moment en què la mà negra del franquisme va perdre
força i la nostra societat va esdevenir més democràtica. Ja no tenia
sentit, la cerca de participació en institucions gairebé pantalla per
reivindicar i transmetre als infants de classes treballadores sentiments i ideals de llibertat i desenvolupament personal. Els temps
KDYLHQFDQYLDWLO·HVJOpVLDFRPSURPHVDDPEHOSDtVLOHVSHUVRQHV
WDPEpKDYLDGHIHUKR$TXHOOVFDSHOODQVHQVYDQUHXQLULHQVKRYDQ
explicar, calia avançar i donar suport a la creació de plataformes
ciutadanes, ara ja legals, que tiressin endavant tots aquells plante14

Veure: http://www.fundaciosergi.org/entitat/historia/

jaments que estaven allunyats de la pròpia pastoral religiosa. Ens
van donar l’oportunitat de triar, quedar-se allà implicava lligar-nos a
un ideal religiós. Si el nostre era pedagògic o social calia passar a
un altre espai.
&HUWDPHQWXQDFWHGHFRKHUqQFLDSHUSDUWGHOVFDSHOODQVHOOVHQV
KDYLHQIRUPDWLDUDDPEODPRW[LOODSOHQDFDOLDIHUGHQRXXQDOWUH
FDPt(OOVHQVYDQSDVVDUHOOOHJDWLHOSOXVGHODFRKHUqQFLDLHOGRnar altruista. D’aquella decisió va néixer l’embrió del que més tard
serien els Esplais d’Olot.

Tot i la importància de la tradició oral, defenso l’escriptura, crec que
les lletres escrites impliquen un procés de garbellat que millora el
contingut i deixa les interminables converses “pseudoprofessionals” com el que són: paraules pronunciades en tertúlies de cafè
GDYDQW G·XQD FHUYHVD R XQD UDWDÀD /·HOHPHQW HVFULW DSRUWD XQHV
característiques bàsiques de cara a anar confegint el cos teòric de
OD QRVWUD SURIHVVLy 2EOLJD O·DXWRU D IHU XQ HVIRUo GH SODQLÀFDFLy L
desenvolupament ordenat d’idees, que a la vegada genera un treEDOOGHUHFHUFDSHUVRQDOSURIHVVLRQDOLÀQVLWRWELEOLRJUjÀFTXHO·HQriqueix. Aporta al lector la possibilitat d’analitzar el text per prendre
les seves postures i comprovar-les rellegint l’escrit de l’autor, tot
FRPSDUDQWOHV DPE OHV VHYHV SUzSLHV QRWHV L UHÁH[LRQV H[WUHWHV D
partir de la lectura i les experiències tant personals com laborals.
Crec que moltes experiències professionals en el camp de l’EducaFLy6RFLDOSRGHQVHUPDWHULDOLPSRUWDQWHQOHVUHÁH[LRQVSHUVRQDOV
i grupals d’institucions educatives i socials. Temes de la nostra tasca com el respecte a la diferència, la participació, la inclusió o la
protecció dels més febles són puntals bàsics en la confecció d’una
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Igual que aquesta vivència em va marcar i em va aportar la necesVLWDWGHODFRKHUqQFLDSHUVRQDODPEXQHVLGHHVLDUDODWUDQVPHWR
PROWHVG·DOWUHVKDQHVWDWFDEGDOVDO·KRUDGHIRUPDUSHUVRQDOPHQW
altres educadors en actiu, caldria que les traspassessin aportant
també el seu gra de sorra, el seu treball local o el seu rajol – o com
VH·Q YXOJXL GLU DOV VHXV FROăOHJXHV FRP D HOHPHQWV GH UHÁH[Ly GH
caire pedagògic i social.

societat democràtica i més justa que ajudi els seus elements més
febles a esdevenir ciutadans de ple dret.
1RPpVFDOGLUTXHKHPGHVHUJHQHURVRVLWUDQVPHWUHDOVDOWUHVVHQ
VHHVSHUDUJDLUHUHVDFDQYLLVHPSUHFRQVHUYDQWODFRKHUqQFLDGHOV
nostres valors, com va dir Albert Einstein “Intenta no tornar-te un
home d’èxit sinó un home de valor” i potser a través del nostre llegat professional no serem només tutors de resiliència dels nostres
usuaris sinó possiblement també de companys i companyes que en
un moment donat necessiten un petit impuls per no sentir-se sols i
activar els mecanismes resistents per tirar endavant potenciant la
seva resiliència i així educar millor.

COLORS DE NIT

30

FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA

31

COLORS DE NIT

32

III.- COLOR CIAN
Dimensió Personal

Un cangrejo ya muy viejo
De un cangrejo ya muy viejo otro bicho murmuraba
pues no cesaba de caminar hacia atrás
Infeliz va y dice:

Raudo responde.
“ Calla el pico gran borrico
tu lamento será en vano
pues de ciento un anciano
enmendarse verás”.
Pues ya oyes hijo amado
que si creces en pecado
y envejeces en el
en el morirás15.

15

Recitat pel meu pare quan jo era petit, possiblement transmès per un dels mestres del meu pare
quan era petit a Sant Feliu de Pallerols. Poema localitzat al llibre: Fábulas ascéticas. Fernandez. Cayetano.(1901) Madrid: Libreria Gregorio del Amo.
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“ ¿Porque tardas en vencerte
acaso estás esperando a la muerte
para no enmendarte jamás?”.

Com sóc?, d’on vinc?, on vaig?, amb qui?...
en resum, Qui sóc?
$TXHVWDEUHXKLVWzULDLOăOXVWUDXQFDPtLOHVPDUTXHVTXHODYLGDKD
GHL[DWHQFDGDXQGHQRVDOWUHV(OFUDQFGHODKLVWzULDHVWjRUJXOOyV
LDOKRUDUHVLJQDWGHVHUHOTXHpVGHFDPLQDUFRPKRIDLGHIXLJOHV
ànsies de canvi, que un altre, possiblement més jove, li recrimina.
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Aquesta faula, que em recitava el meu pare de petit, ens diu moltes coses de la vida: L’orgull de l’experiència, el coneixement d’un
mateix i la defensa del propi jo queden palesos en les seves línies;
també em fa pensar en certs camins recorreguts que ja no es poden
desfer. No estaria d’acord en el fet que no es pot canviar, ja que
precisament, l’objectiu d’aquest treball es donar elements per al
canvi, siguin quines siguin les motivacions del lector. També m’agrada la caricatura que fa dels que critiquen i no són capaços de veure
la pròpia ignorància. Cadascú que la valori, a mi, em fa pensar en
les experiències que determinen cada personalitat i també en una
SLQ]HOODGDJHQqWLFDHQHOVFDUjFWHUVLFRPSRUWDPHQWVKXPDQVTXH
caldria discutir a fons i que no són motiu d’aquest escrit
Anant al títol del capítol, possiblement aquestes serien les cinc preJXQWHVIRQDPHQWDOVSHUDVHUIHOLoHOJUDXGHFRQFUHFLyTXHV·KDJL
DFRQVHJXLWHQOHVUHVSRVWHVGHÀQLUjODVHJXUHWDWGHFDGDVF~LHOVHX
exclusiu tarannà. Qualsevol persona, que tingui un mínim interès en
HOODPDWHL[DVHOHVGHXKDYHUIHWHQXQPRPHQWRDOWUHGHODYLGD
-RKRKHIHWVRYLQWLHQFDUDPHOHVIDLJWDQWDQLYHOOSHUVRQDOFRP
professional. Aquest treball no és altra cosa que un intent velat per
contestar-les encara que també, puc entendre que algunes persones obviïn de fer-se-les, especialment per por de trobar-se elles mateixes i descobrir-se com un desconegut o, en el pitjor dels casos,
com un enemic.
Això ens passa quan ens veiem en un enregistrament d’una festa
familiar, fent algunes accions o en determinades positures comproPHVHVTXHSUHIHULUtHPTXHQRV·KDJXHVVLQSURGXwWRFRPDPtQLP
TXHQRQ·KDJXpVTXHGDWXQFRPSURPHWHGRUUHJLVWUHJUjÀF(OTXH

més ens preocupa és que es faci públic i que l’acció d’aquell desconegut que s’assembla a nosaltres no acabi penjada en una xarxa
social, a vegades per simpatia i altres per venjança.
$OHVKRUHVHQWHQVSHUIHFWDPHQWTXqpVHOGUHWDODSUzSLDLPDWJHL
la importància de la privacitat i de la intimitat. També entens, pel
mateix principi, a moltes de les persones que atenem en els nostres
serveis i que sovint convidem a despullar-se intel·lectualment i socialment sota el xantatge de la concessió d’un ajut econòmic, mentre ens fan coneixedors de les seves intimitats més intrínseques i
privades. Sovint, es fa amb la única intenció de plasmar-les amb
OOHWUDLQGHOHEOHHQXQLQIRUPHWHzULFDPHQWFRQÀGHQFLDOTXHSHUPHWL
MXVWLÀFDUXQVRXDOWqFQLF

$O·KRUDGHWUHEDOODUDPEYtFWLPHVpVLPSRUWDQWFHUFDUDOPpVIHEOH
i protegir-lo. En aquest cas serà, sense cap mena de dubte, l’infant.
&RPPpVSHWLWPpVFDOGUjIHUKR
Segons els estudis de psicòlegs com Rygaard16 i altres prestigiosos
autors que parlen de la resiliència, l’edat de tres anys ens pot marcar una clara frontera entre la recuperació gairebé espontània amb
acompanyament i la necessitat de teràpia professional. Rygaard en
16

Niels Peter Rygaard Es psicòleg y treballa a Dinamarca des de fa 25 anys amb nens i nenes que
tenen trastorns d“apego” greus.
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No voldria que se m’interpretés malament, ja que molts professionals treballen bé i són capaços de treure informacions vàlides de
les persones que atenen, persones que solen tenir personalitats
UHDOPHQW FRPSOLFDGHV L PROWHV YHJDGHV HQUHYHVVDWV KLVWRULDOV GH
PDOWUDFWDPHQWTXHKDQUHSURGXwWVREUHDTXHOOVDTXLKDYLHQGHSURtegir, convertint-los en víctimes i a ells mateixos en obscurs botxins
creadors d’infants i joves derrotats davant de la vida. Tot plegat esdevé una trista crònica de traïcions i violència difícil de desentrellar
com a primer pas en la cerca de solucions. Possiblement algun lector pensarà que les meves paraules són molt dures cap a persones
“trencadesµTXHVyQYtFWLPHVGHOVLVWHPDLGHODVHYDSUzSLDKLVWzULD
familiar. Hi estic plenament d’acord, però considero que d’això, els
infants, no en tenen cap culpa.

el seu llibre El niño abandonado17 es refereix al símil de les portes
TXHHVYDQWDQFDQWÀQVDDTXHOODHGDWGLÀFXOWDQWODSHUPHDELOLWDW
de nous elements constructors de resiliència i d’estructures essencials de la personalitat.
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De vegades, i em remeto a l’experiència de gairebé 30 anys de treball, els professionals que atenen els adults relacionats amb maltractaments a infants i joves en el seu entorn familiar tendeixen a
FRQVLGHUDUHOVPHQXWVHVWLFVHJXUTXHVHQVHYROHUKRGHPDQHUD
explícita, com a inductors passius dels problemes. No és estrany
deixar anar a reunions de professionals frases com: ”ÀQV TXH QR
van néixer, els nens estaven bé”, “a partir de l’embaràs tot va anar
malament”, juntament amb frases com “des de que està a l’atur la
cosa s’ha complicat”, “la seva addicció a l’alcohol o a les drogues
l’ha destrossat” o “els seus pares el van maltractar de petit i ara ho
repeteix”, ... Crec que això no és just.
L’atur, les addiccions o els maltractaments patis, poden ser raons
de malaltia o malestar, però mai l’arribada d’un infant indefens pot
ser considerada com a motiu d’una situació de violència.
Cal endurir els plantejaments en aquest sentit i no fer caure els
infants en processos de victimització secundària18. Hem de protegir
els petits, especialment els de curta edat, dels progenitors que els
maltracten i donar-los models familiars sans i estables el més aviat
possible. Només així aconseguirem que, amb l’ajut professional si
cal, els joves i infants maltractats puguin fer seus models apropiats
i replicar-los més endavant i així trencar el cercle de la repetició de
generació en generació.
Diferent és el cas de pares que també són subjectes de protecció,
en especial els pares molt joves propers als divuit anys, o les perso17

¶(OQLxRDEDQGRQDGR·*(',6$(',725,$/

18

El terme victimització secundaria va ser encunyat per Khüne per a referir-se a totes les agressions
psíquiques (no deliberades però efectives) que la víctima rep en la seva relació amb els professionals
dels serveis sanitaris, policials, o de la judicatura (interrogatoris, reconstrucció dels fets, assistència
DMXGLFLVLGHQWLÀFDFLRQVG·DFXVDWVOHQWLWXGLWDUGDQoDGHOVSURFHVVRVHWF DL[tFRPHOVHIHFWHVGHO
tractament informatiu del succés per part dels mitjans de comunicació. Aquest fet resulta especialment destacable en el cas de les víctimes de violacions o d’agressions sexuals, així com en modalitats
de victimizació objecte d’una àmplia cobertura mediàtica, com la violència de gènere.

nes amb les facultats mentals afectades. Crec que els seus responVDEOHVOHJDOV²IDPtOLDR$GPLQLVWUDFLyVHJRQVHOFDVKDQGHVHU
HOVHQFDUUHJDWVGLUHFWHVGHOEHQHVWDUGHOVÀOOVG·DTXHVWHVSHUVRQHV
Poden restar amb ells, sempre i quan es mantinguin un mínim de
condicions que fonamentin un correcte desenvolupament de la criatura.
He entrat en un camp molt relliscós on és imprescindible estudiar
FDVSHUFDVLRQODKLVWzULDSHUVRQDOGHFDGDXQpVLPSRUWDQWtVVLPD
Per una banda, la dels usuaris, i per l’altra, la de cada professional
DPEHOVVHXVSUHMXGLFLVLYDORUDFLRQV&DGDKLVWzULDSHUVRQDOGHWHUminarà un estil d’intervenció en el professional que caldrà posar en
comú amb l’equip de treball pel bé de la resolució de cada cas.

1R HP SXF HVWDU G·H[HPSOLÀFDU ² SRVVLEOHPHQW SHU LQÁXqQFLHV
G·XQDPDQHUDGHIHUIDPLOLDU²HOTXHGLFDPEXQDKLVWzULD8QSURfessor brasiler que va participar en la formació de Facilitadors de
la Creativitat i la Innovació a la ONG on jo treballava a Guatemala,
en Paulo Benneti, director-general de l’empresa INTELIGÊNCIA NATURAL CONSULTORIA19, que sempre cerca els sistemes creatius de
UHVROXFLyGHFRQÁLFWHVLTXHWpXQDYDVWDH[SHULqQFLDFRPD´&RDFKµ
en importants empreses multinacionals, ens explicava:
“Anem un grup de gent amb cotxe per una carretera i al mig trobem un obstacle, la primera reacció del conductor serà frenar pel
propi instint de supervivència, seguidament es produirà un procés
d’avaluació que tindrà característiques pròpies en cada persona i
DODÀHVSUHQGUjXQDGHFLVLyPpVRPHQ\VFUHDWLYDSHUUHVROGUH·O
Els acompanyants faran un procés semblant. Ens trobarem amb
19

Podeu consultar la pàgina en portuguès: http://www.benetti.com.br/
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(OSULPHUSDVSHUDODVROXFLyGHTXDOVHYROSUREOHPDRFRQÁLFWHpV
reconèixer-lo, assumir-lo com a propi i establir-ne l’estratègia d’acció. Caldrà determinar les persones que es responsabilitzen de la
seva resolució, els recursos necessaris i també disponibles –això
és especialment important en temps de crisi – i per últim un temps
ÀQVDDYDOXDUHOVUHVXOWDWV/HVPDQHUHVG·DFWXDUGHSHQGUDQWDPEp
del tarannà personal, la formació i els diferents estils d’intervenció.

individus o grups que decidiran envestir l’obstacle amb el vehicle
SHUFRQVLGHUDUORLQVLJQLÀFDQWLSRFGHQVDOWUHVSRWVHUEDL[DUDQGHO
cotxe, empenyeran amb força, amb una palanca o amb el vehicle
amb la clara intenció de fer-lo fora i així poder passar i de retruc
deixar el pas lliure. Si ho aconsegueixen restaran al lloc i avisaran a
DOWUHVFRQGXFWRUVLDODÀVLJXLTXLQVLJXLHOUHVXOWDWQ·LQIRUPDUDQD
les autoritats trucant a un telèfon d’emergències; per últim, podem
pensar en uns darrers que miraran d’envoltar-lo per poder passar
només ells i també trucaran al 112 per tal que vinguin a retirar
l’obstacle, fent-los responsables i donant-los pressa perquè no hi
hagi un accident. Possiblement es plantegin presentar una denúncia al titular de la carretera per no tenir-la en bon estat i cercaran
la manera d’obtenir-ne una compensació econòmica, per la mala
estona passada”.
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$TXHVWDKLVWzULDWDQGLGjFWLFDHQVSRVDHQODSLVWDGHOVSURFHVVRV
de resolució creativa de problemes. Tot i que cada resolució serà
diferenciada, el que no variarà serà el procés: detecció, observació, avaluació i acció. Cada un d’aquests quatre apartats tindrà una
PDQHUDGHPDQLIHVWDUVHLXQWHPSVHVSHFtÀFVHJRQVO·H[SHULqQFLD
personal de cada persona.
Després d’aquest petit parèntesi, tornant al raonament primigeni
TXH P·KD IHW HQWUDU HQ O·H[SOLFDFLy GH OD UHVROXFLy GH SUREOHPHV
considero que de cap manera podem implicar l’infant en el seu maltractament. Aquesta mena de raonaments, porten l’infant directaPHQW D SDWLPHQWV DIHJLWV SHUTXq HOV KHP DWRUJDW HO SDSHU GH FDtalitzadors dels maltractaments. Em nego categòricament a entrar
en aquest joc, els maltractadors són els adults i en són els primers
responsables, tot i que també ells mateixos siguin, en altres plans,
víctimes.
'HYHJDGHVKHVHQWLWDOJXQHVSHUVRQHVLWDPEpSURIHVVLRQDOVTXH
DSHOăOHQDODUHDOLWDWGHO·LQIDQW*DLUHEpMXVWLÀTXHQHOVHXGRORUFRP
si es tractés d’un designi d’alguna divinitat estranya fent referència
DVXSRVDGHVWHRULHVTXHDOHJUHPHQWSODQWHJHQTXHHOVKXPDQVWULem un lloc i un moment per néixer i unes persones que ens acompanyin en el nostre camí terrenal.

Torno a dir NO!. Cap menor tria un lloc per néixer; si això fos possible
²LHQWUDQWHQHOPyQGHOVDUFDVPHSHUPHWHXPHODOOLFqQFLDKDXrien aparegut intermediaris que estarien cobrant, a les ànimes pures, peatges per accedir al món animat, convertint el naixement en
XQQHJRFLDO·HVWLOGHOHVPjÀHVTXHWUDÀTXHQDPESHUVRQHV&RP
sovint passa, crec que aquestes teories poden servir per aquells
LQIDQWVTXHKDQUHEXW´bons tractesµDTXHOOVTXHKDXULHQVDEXWWULar l’espai, el temps i les persones. Veritables superdotats de la tria
YLYHQFLDO&RPVHPSUHHOVGHVIDYRULWVKDXULHQIHWUHDOLWDWODGLWDSRpular de “cornut i pagar el beure”.
(OVLQIDQWVPDOWUDFWDWVLPDUFDWVSHUWRWDODYLGDKRYDQSHUGUHWRW
quan un espermatozoide més valent que els altres va guanyar, per
HUURUODVHYDFDUUHUDFDSDO·zYXOPDWHUQLQLFLDQWVHXQDKLVWzULDGH
matisos tràgics.

$TXHVW VHQWLW GH O·KXPRU FDO DSOLFDUOR SULPHUDPHQW D XQ PDWHL[
DTXHVWpVXQGHOVOOHJDWVPpVLPSRUWDQWTXHKHUHEXWGHODPHYD
IDPtOLDLTXHP·KDIRUPDWFRPDSHUVRQD/·KXPRUHPJHQHUDRSWLmisme i em permet alleugerir situacions estressants, asserenar el
cap i buscar les dimensions positives del tema a solucionar. Cerco
les fortaleses de les situacions, aquell petit caliu que permet tornar
a encendre el foc, en resum, aquella força i capacitat de reviure de
les cendres que, ara anomenem resiliència, i aquelles velles “mongesµ3DOHVGHODQRVWUDLQVWLWXFLyVROLHQGLUQ·KL´ganes de viure”.
La tasca educativa de caràcter social passa per cercar l’encenall
que encara roman encès, bufar-lo i amb llenya nova tornar a fer foc;
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6HPEODTXHP·DOOXQ\LGHOWHPDGHO·HVFULWHQWUDQWHQWHUUHQ\VG·KXmor negre, perdoneu-me la llibertat, però crec fermament que el
VHQWLWGHO·KXPRUpVXQDTXDOLWDWEjVLFDSHUIHUODQRVWUDIHLQDLQR
P·KHSRJXWHVWDUGHWLQWDUDTXHVWHVUDWOOHVWUjJLTXHVGHFHUWDGRVL
“d’humor social”. Tinc la sort de comptar amb la capacitat de cerFDUODSDUWKXPRUtVWLFDGHOHVFRVHV/·KXPRUpVXQDERQDHLQDGH
treball i permet descontextualitzar situacions i cercar altres punts
de vista.

FRP GLXHQ HOV H[SHUWV HQWUH HOOV %RULV &\UXOQLN20 convertir-nos en
“tutors de resiliència21”, “coachings personals” que dirigirem, instruirem i entrenarem l’infant per refer-se de les conseqüències dels
maltractaments rebuts. Com podeu veure, crec en les frases poSXODUPHQWWUDQVPHVHVLHQOHVH[SHULqQFLHVTXHP·KDQDSRUWDWHOV
PHXV UHIHUHQWV OHV TXDOV V·KDQ FRQYHUWLW DPE HOV DQ\V HQ HLQHV
vàlides pel meu treball quotidià dins del sistema de serveis socials
infantils i juvenils.
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Retornant al tema dels maltractaments infantils22, tant si són per
negligència23 com per acció directa, la responsabilitat adulta és evident. Vull destacar que sovint es tendeix a considerar que aquells
que es produeixen per negligència són menys execrables. Quin error
tan important, ja que l’infant és incapaç de protegir-se contra el que
no reconeix com a maltractament. Un infant picat o abusat sexualment sap, en certa manera, contra què lluitar i és capaç de cercar
estratègies defensives.
No és estrany que en relats de criatures maltractades surtin frases
com: “jo m’amagava quan venia”, “em tancava amb clau quan arribava”, “em defensava” però, com pot lluitar un infant subjecte a
QHJOLJqQFLD SHOV DGXOWV" &RP SRW LGHQWLÀFDUOD R WDQ VROV VHQWLUOD
sense veure’s, ell mateix, com a culpable de no ser estimat?
Per altra banda, la negligència en estadis de poca edat esdevé enFDUDPROWPpVQRFLYDSHUDO·LQIDQWLDL[zKDHVWDWjPSOLDPHQWHVWXdiat per autors destacats en el camp de la neuropsiquiatria i la psicologia, entre ells, Jorge Barudi i els seus estudis sobre les víctimes
de maltractament infantil i la seva recuperació24.
20

Boris Cyrulnik (Bordeaux, 26 de juliol de 1937), és un neuròleg, psiquiatra, psicoanalista i etòleg
francès. http://es.wikipedia.org/wiki/Boris_Cyrulnik
21

“Un tutor de resiliència” és algú, una persona, un lloc, un fet, una obra d’art que provoca un renéixer del desenvolupament psicològic després del trauma.
22

/DSUzSLDDGPLQLVWUDFLy*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\DHQGHÀQHL[HOVGLIHUHQWVWLSXVD´4XqVyQHOV
maltractaments d’infants i adolescents?”

23

Negligència o abandonament: Es produeix quan no són ateses les necessitats bàsiques de l’infant
o adolescent per cap dels membres del grup on conviu, de manera temporal o permanent. D’ordinari
no es té cura de la seva alimentació, la roba d’abric i el seguiment o tractament mèdic, on no hi ha
horaris i ritmes, l’infant o adolescent passa hores sense atenció protectora o educativa, o se l’exposa
a situacions que posen en perill la seva integritat física.

24

Dr. Jorge Barudy: siquiatre i terapeuta familiar (Villa Alemana, Chile, 1949) defensa la capacitat de

/OLJDQWDPEHOQRPGHOFDStWROFUHFTXHWRWSURIHVVLRQDOKDXULDGH
preguntar-se i respondre’s les cinc preguntes que encapçalen el
capítol “COM SÓC, D’ON VINC, ON VAIG, AMB QUI VAIG, en resum
48,6Ð&µLSRVWHULRUPHQWDODPDQHUDGHSUHJXQWHVKLSRFUjWLTXHV
fer-les sobre les persones que atén, tant víctimes com botxins. Així
pVSRVVLEOHREWHQLUXQSHUÀOGHWRWVHOVLPSOLFDWVHQHOSURFpVLDL[t
aconseguir posar sobre la taula els factors familiars, econòmics o
ELROzJLFVTXHKDQLQÁXwWHQYtFWLPHVLDJUHVVRUVDL[tFRPHQHOPDteix professional o professionals implicats en el cas.
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No podem oblidar ni desfer-nos de les motxilles que portem adossades a la nostra personalitat, ara bé, cal que les coneguem, les endrecem i, en el cas concret de la nostra feina, donem la possibilitat a
ODJHQWTXHWUDFWHPGHPRGLÀFDUOHV$PEODVHYDIRUoD UHVLOLqQFLD 
i el nostre treball (tutors de resiliència) tenim moltes possibilitats de
triomfar.

les víctimes de traumes infantils per a tirar endavant i construir un projecte vital normalitzat dintre
la societat.
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IV.- COLOR GROC
Dimensió Professional

Clarobscur educatiu al terrat de Xela
Des del terrat,
miro cada llamp il·luminar el cel de Xela

Només un moment. Després, la foscor torna.
Aleshores imagino.
Faig meu el negre espai, ara salpebrat de tènues lluminàries.
A Guatemala, no enyoro la claror del dia
ja que no permet crear espais nets d’injustícia.
Vull tocs de llamp i també fabular, adolescent, mons millors,
quan torni la negror.
Defujo injustes evidències, friso per veure cops de llum i somiar.
Com a educador, desitjo il·luminar els viaranys per on passaran
els infants perduts però... també vull oferir fugaços cops de llum
en cada acció educativa i així, un dia, aquells menuts, potser,
podran tornar a somiar.

Propi
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Amb la claror, veig la creu del cementiri i ...
allà, el volcà de Santa Maria.
Darrera, els cims retallats i el fum del Santiaguito.
(Q\RURHOPHXUHFUHPDW2ORW

Acció Educativa
Tornava, ja fa anys, de Barcelona cap a casa després de fer un curset obligatori per la feina sobre un tema de seguretat alimentària.
Viatjava en un tren d’aquells de la nit, uns que anaven lents i s’aturaven a cada estació. Amb un sorollós cop de xiulet, el cap d’estació,
YROLDGHL[DUFODUTXHKDYLDDUULEDWLTXHODJHQWV·HVSDYLOpVDEDL[DU
o a pujar d’aquella andròmina anomenada tramvia. Mai vaig poder
entendre el perquè d’aquell món que en tot moment em semblava
reiteratiu tractant-se d’un tren que anava per la via.
(OFXUVKDYLDHVWDWSURXLQWHUHVVDQWQRPpVUHFRUGRTXHYDPDSUHQdre que per evitar la salmonel·la podíem fer la maionesa amb llet en
comptes d’ou. Encara ara a casa la faig així: un de llet, dos d’oli, sal
i all al gust i una molla de pa, xopa de vinagre si t’agrada.
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(VWDYDFDQVDWSHUO·KRUDLXQ[LFYHQoXWSHUODLPSRVVLELOLWDWG·KDYHU
abordat una màquina més ràpida que no es dediqués al turisme
IHUURYLDULÀQVDFDVDDTXHOOHVTXHDQRPHQDYHQ´semidirecte”. Sarcàstic nom tenint en compte que s’aturava gairebé a per tot – al
PHQ\VDPLP·KRVHPEODYD$PEXQQRPDL[tQRPpVKDXULDKDJXW
GHHVWDFLRQDUVHXQFRSRGRVFRPDPj[LPLKRIHLDPpVYHJDGHV
VLQRUHFRUGRPDODPHQWDYDULVOORFVÀQVD*UDQROOHUVLG·DOOjD6LOV
0DoDQHW0DVVDQHVL&DOGHVGH0DODYHOODLDQDUIHQW1RUHFRUGRVL
FRQWLQXDYDÀQVD)LJXHUHVRPpVHQOOj
Com dic, cansat i una mica fora de lloc intentava descobrir aquells
que a l’igual que jo anirien a Girona en aquell cavall de ferro pintat
amb algun “JUDIÀWWLµXUEjTXHOLGRQDYDFHUWDLUHERKHPL,PDJLQDYD
OHVKLVWzULHVSHUVRQDOVTXHHOVKDYLHQSRUWDWDDJDIDUDTXHOOWUHQL
QRXQDOWUHGHPpVUjSLGSHUIHUHOWUDMHFWHÀQVDODQRVWUDHQFDUD
DOHVKRUHVJULVDFDSLWDOFRPGLULD-RVHS3ODDQ\VDEDQV
En el meu esforç per descobrir, la vista es creuava amb diferents
persones que reaccionaven de manera distinta segons les ganes
de deixar entreveure la seva privadesa. Especialment nerviós semblava un noi jove amb les meves mirades investigadores. Em reconec un cert esperit “voyeristaµMDTXHDYHJDGHVP·KRSDVVRPROW

bé observant a les persones que em trobo en diferents situacions i
OORFVLHPVHUYHL[HQSHUDIDEXODUTXRWLGLDQHVKLVWzULHVTXHHOVIDUj
esdevenir personatges d’un mon creatiu al qual dono activitat plàsWLFDJDLUHEpWHDWUDOGLQWUHGHOPHXFDSLP·DMXGDDSDVVDUOHVKRUHV
PRUWHV²WRWLTXHSRWVHUDYXLHQGLDKDXULDHVWDWHQYLDQWSLXODGHV
de twitter o llegint un llibre electrònic, encara que no m’agrada ferKRSHUVLVWHPD

“Soy Pedro Perez”, “no sé, no sé... ahora no recuerdo” vaig contestar amb una barreja de curiositat i un xic de por al desconegut que
no em donava bones vibracions. “Sí, colega... Pedrito. Ese niño de
Blanes que tuviste en tu centro hace tiempo”. En aquell moment,
em va venir al cap un Pedrito del qual dèiem que “estaba venado”.
Fa temps al centre, en una expressió molt asilar, ens referíem amb
aquesta expressió a aquells nfants que de tant en tant alguna cosa
se’ls posava malament i explotaven sense una raó aparent, per nosaltres. Dèiem, per entendre’ns, que tenia una vena un xic nerviosa
que se li disparava de tant en tant. Ara i manllevant paraules de
%DUXG\SRVVLEOHPHQWDTXHOOQHQWHQLDKLVWzULHVGHOSDVVDWTXHVH
“engatillaban en el presente” i sortien de manera incontrolada i li
feien fer accions que érem incapaços d’entendre ni contextualitzar.
9DLJUHFRUGDUODKLVWzULDXQDPDUHDOFRKzOLFDXQSDUHPDOWUDFWDGRU
tres germans. L’única referència que en tenia des de feia temps era
que no “estava bé”, a vegades no preguntem més per no saber i
en certa manera no sentir-nos-en una mica responsables. Com si
HVWUDFWpVG·XQDSHOăOtFXODHPYDSDVVDUDWRWDYHORFLWDWODKLVWzULD
G·DTXHOOQHQFRPSOLFDWDOTXDOKDXUtHPYROJXWWHQLUHQDTXHOOPR-
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A l’alçada de Montmeló – si no m’equivoco -, el noi es posa dret amb
una revolada nerviosa i es dirigí cap a mi des de l’altra punta del
vagó i s’assegué al meu costat. Em vaig sobtar, ja que el noi estava
massa prim i anava deixat. Per sorpresa meva em saludà en perfecte castellà, de “barri”, pel meu nom i amb un “qué pasa tío, no me
conoces?” - esperant el reconeixement per la meva part. Amb veu,
crec que tremolosa i també encuriosida li vaig dir que no, tot i que
aquelles faccions em resultaven familiars.

ment, allunyat del centre. En Pedrito, fetes les presentacions em va
dir que anava cap a Figueres per quedar-se a casa d’un “colega”
SHUO·HQGHPjDOPDWtWRUQDUGHOSHUPtVSHQLWHQFLDULTXHKDYLDWLQJXW
aquells dies. Venia de casa de la seva germana a Barcelona.
Em va dir que encara en tenia per un temps. Complia una pena per
un robatori amb força que va fer en una estació de servei de TarraJRQDDEDQVKDYLDFRPSOHUWXQDFRQGHPQDSHUXQLQWHQWGHYLRODFLy
a Castelldefels.
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$QDYDSDUODQWHQYHXDOWDVHQVHFDSYHUJRQ\DLHPYDH[SOLFDUKLVtòries del “talego”- com deia ell. Explicava els lideratges, el tracte als
YLRODGRUVSHUSDUWGHOVDOWUHVSUHVRVHOVDwOODPHQWVWDPEpKLVWzULHV
de funcionaris que ell anomenava “los de azul”... Em va explicar que
estudià el “graduat” a l’escola de la presó... i de cop se li van negar
els ulls i digué: “Sabes, me acordé de ti un día en clase cuando estudiamos los numeros romanos”. Jo, sorprès li vaig preguntar perquè,
FODUDPHQWLQWHUHVVDWHQODPRWLYDFLyTXHKDYLDSRUWDWDTXHOOMRYHD
recordar-se de mi en aquella situació.
(PYDH[SOLFDUTXHXQGLDG·KLYHUQDOFHQWUHTXDQIHLDTXDUWG·EGB,
allà pels anys vuitanta, vam repassar tots dos els nombres romans
LTXHHOVKLYDLJHQVHQ\DUPLWMDQoDQWXQDUHSUHVHQWDFLyG·DTXHVWV
a les mans. El número u, un dit, el dos dos dits i el cinc la V que
GLEXL[DYDHOSDOPHOOGHODPjGHVGHODSXQWDGHOGLWSHWLWÀQVDOD
punta del polze passant pel canell, i per últim, que el deu era la
posada de les dos mans enganxades pel canell com quan els posen
les esposes en els trasllats. Li vaig dir que no recordava la situació,
possiblement per la quotidianitat de la mateixa. En Pedrito va semblar decebut.
(UDXQDGHOHVPROWHVLQWHUYHQFLRQVTXHKDYLDIHWDOOODUJGHODPHYD
vida professional i que no recordava. Possiblement aquell dia la vaig
considerar rutinària i sense importància però per aquell noi, cremat
DODSUHVyOLKDYLDVHUYLWSHUWHQLUXQDSHUVRQDUHIHUHQW$OJ~TXHOL
YDGHGLFDUXQVPLQXWVXQGLDG·KLYHUQHQODJULVRUGHO·KRVSLFLLTXH
DOKRUDOLYDVHUYLUDQ\VGHVSUpVSHUVHQWLUVHVDEHGRUG·XQFRQHL[Hment especial. Un coneixement que per un moment li donava poder

GLQWUHGHOFDRVJHQHUDOGHODLJQRUjQFLDTXHO·KDYLDFRQGXwWDVHUDOOz
que, de manera eufemística, anomenem, “intern”.
Anaven passant els llogarrets i parada rere parada aquell tren per
ÀDUULEjDOPHXGHVWtDOOjVRUSUHVRVSHUO·DUULEDGDHQVYDPIHUXQ
encaix de mans i desitjar sort mútuament. Possiblement, ell per sobreviure i jo per detectar aquells moments màgics que fan que un
educador i un infant connectin i visquin aquella experiència gairebé
mística de l’acte educatiu que sobreviurà a les adversitats. Aquest
tindrà la capacitat d’aparèixer en algun moment de la vida del menor com a generador de resiliència contra l’adversitat. No fa gaire,
DDOJ~OLVHPEODYDTXHHQ3HGULWRKDYLDPRUWSHUOD6,'$WRWLQR
VDEHUKRGHOFHUWYDOJXLDTXHVWHVFULWFRPDKRPHQDWJHVLKDHVWDW
així.

-RYROLDDMXGDUOHVSHUVRQHVLQRKDYLDGHVFDUWDWODSRVVLELOLWDWGH
fer-me missioner – com molts infants volien ser en aquells temps – i
marxar a ajudar als “negritus de l’Àfricaµ²FRPGqLHPDOHVKRUHV
(PYDSDVVDUSHOFDSLÀQVLWRWHPYDLJLQWHUHVVDUSHUSDUHQWVTXH
KDYLHQDJDIDWDTXHVWFDPtFRPDMHVXwWHVDODÌQGLDRHO3HU~SHUz
HOSHVG¶XQHVKRUPRQHVQRGLVSRVDGHVDLQKLELUVHSHOEpGHOVDOWUHV
YD UHVXOWDU GHÀQLWLX HQ OD GHVHVWLPDFLy GHO SURMHFWH 7DPEp KDYLD
pensat de convertir-me en geòleg i anar pel món, però uns mals
resultats en física a COU van malmetre aquella aspiració.
Estava força desorientat i amb molts dubtes quan, gairebé per casualitat, va sorgir la possibilitat de fer les proves de Magisteri. Sense
SHQVDUKRJDLUHYDLJDQDUKLLYDQVRUWLUEpXQVWHVWVPDQLIHVWDYHQ
la meva vocació educativa. Aprovada la física, vaig incorporar-me a
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He volgut començar la narració del capítol de la part professional
DPEDTXHVWDKLVWzULDSHUDIHUHQWHQGUHTXHODQRVWUDIHLQDpVLPportant, i que encara que no ens n’adonem, qualsevol petit gest
pot ser important en el desenvolupament actual i futur de l’infant o
jove. La meva tasca en el món de l’educació social no va ser desitjada explícitament. Quan l’any 1979 vaig anar a la Universitat encara
no existia la carrera d’educació social i la meva informació sobre
aquest àmbit professional era nul·la.

fer els estudis de Magisteri a la Normal de Girona. L’any 1982 vaig
acabar i el setembre ja estava treballant en una escola d’educació
especial. L’experiència al poc temps va ser nefasta, semblava que
HOVWHVWVV·KDYLHQHTXLYRFDWQRYDLJDFRQVHJXLUDGDSWDUP·KLLYDLJ
plegar.
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&RP P·KD SDVVDW HQ DOWUHV RFDVLRQV HO GHVWt HP YD UHFRO]DU L HP
va posar davant les portes de la Llar Infantil de Girona, en aquell
temps una institució confessional en ple procés de transformació.
Des d’una institució asilar de llarga estada, sota la responsabilitat
de la Diputació Provincial de Girona, semblant a les que propugnaYHQOHVOOHLVGHEHQHÀFqQFLDGHFDUjFWHUHVWDWDOGHPLWMDQVGHOVHJOH
XIX25, es volia anar cap una institució modernitzada de caràcter laic
i d’inspiració europea propera a les que en aquests moments predominen a Catalunya i que estan emmarcades dintre la nova llei
d’Infància i Adolescència, la LDOIA26.
$L[tXQRFWXEUHGHIDDQ\VYDLJFRPHQoDUDWUHEDOODUKL/HVSULmeres impressions van ser molt fortes27. La institució estava en ple
FDQYLV·KDYLDGHPDQDWDOGLUHFWRUTXHGHVPXQWpVDTXHOO´KRVSLFLµ
PDVVLÀFDWLHOFRQYHUWtVHQXQHVSDLG·HGXFDFLyVRFLDODPESODQWHjaments moderns. La voluntat de la direcció era important però sovint topava amb la immobilitat d’algunes persones que pertanyien
als “poders fàctics” que restaven al centre i sovint el llastraven en
el seu procés. Aquests, estaven representats especialment per les
“Germanes de la Caritat”, que nosaltres anomenaven “monges” per
LJQRUjQFLDVHQVHVHUKR28; i dic especialment, perquè en el centre
WDPEp KL WHQLD XQ JUDQ SRGHU HO PRVVqQ L XQ JUXS UHGXwW GH SHUVRQHV TXH KDYLHQ TXHGDW DWUDSDGHV HQ OD URGD GH O·DQWLF +RVSLFL
DQWLFVEHQHÀFLDULVTXHSHUXQDUDyRDOWUDQRKDYLHQSRJXWPDU[DU
GHOFHQWUH LV·KLDQDYHQIHQWJUDQVLKLWUHEDOODYHQFRQWUDFWDWVSHUOD
25

/H\*HQHUDOGH%HQHÀFLqQFLDGH7H[WGHO·DPELWVDQLWDULSHUzDPEUHIHUqQFLHVVRFLDOV

26

Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. Aprovada pel Parlament de Catalunya el 12 de maig de 2010

27

Veure llibre: Crònica d’un procés: la llar infantil de Girona en el període 1981-1985 Girona : Diputació, 1987 ISBN 8486812003 Col·lecció Arnau d’Escala ; 3.
28
“A més dels vots de pobresa, castedat i obediència fem un vot especial de servei als pobres.
Aquests vots son ‘no-religiosos’, anuals i sempre renovables. L’Església ens reconeix com a Societat
de Vida Apostòlica” Podeu consultar la web: KWWSZZZÀOOHVGHODFKDULWHRUJHV

'LSXWDFLy0ROWHVYHJDGHVHOVHXGHVWtÀQDOHVWDYDHQDQDUDYLXUH
després de la jubilació, a “l’AsiloµTXHKLKDYLDXQWURVPpVDYDOOGH
la muntanya.
L’Hospici estava desapareixent per deixar pas a una institució més
PRGHUQDLV·KLUHVLVWLD/·HQWRUQJLURQtHOGHVFRQHL[LDLFRPDDOLq
sovint el rebutjava. Potser per ser just caldria dir que la institució ja
KDYLDFRPHQoDWDFDPLQDUFDSDODPRGHUQLWDWXQWHPSVDEDQVGH
mans d’algunes d’aquelles “monges” més progressistes i de mossens que el volien millorar i en alguns casos anaven avançats a la
grisor d’aquella España de les darreries del Franquisme i principis
de la democràcia.

En aquell entorn, en què la institució encara estava ferida pel taranQjUDQFLLUHVFORVLWGHOVWHPSVHVGHÀQLDO·HGXFDGRUFRPXQDPHQD
de monitor de colònies al seu servei. Sovint anomenat “$<2”30 , - per
les “mongesµ GH SDUOD FDVWHOODQD  OD ÀJXUD GH O·HGXFDGRU QR HUD
considerada rellevant ni de referència per treballar amb els infants
VLQyPpVDYLDWFRPXQVHUYLGRU(QHOPLOORUGHOVFDVRVVH·OGHÀQLD
com una persona que participava en la cura dels menors però que
desenvolupava aquesta feina per poc temps i a l’espera d’alguna
cosa millor. Un “becari” que experimentava amb la mainada com a
29

Especialment interessant considero l’article de Carlos Sánchez-Valverde Visus que amb el títol FreGHULF*RGjVLO·HGXFDFLyVRFLDOOHVLQWXwFLRQVG·XQSUHFXUVRUGHODQRUPDOLW]DFLyHQVGHÀQHL[DPpVGH
la seva obra els processos i les etapes que ha viscut el vaivé de les institucions socioeducatives a casa
nostra. Extret de: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/viewFile/186880/241547

30

+RGHÀQHL[RHQFDVWHOOjSHUO·RULJHQGHODSDUDXODHPSUDGDHVSHFLDOPHQWSHUOHV´PRQJHVµD\R
ya. (Del gót. *hagja, guardia). m. y f. Persona encargada en las casas principales de custodiar niños
o jóvenes y de cuidar de su crianza y educación.
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$OJXQVWtPLGVSDVVRVKDYLHQFRPHQoDWDWUHQFDUHOVSURFHVVRVRQ
les respostes asilars segregadores i l’ocultació dels menors eren
protagonistes. Alguns plantejaments progressistes, propis de temps
anteriors a la revolta Franquista amb accions de substantivació i normalització de la institució29, començaven a plantejar-se. Els menors
ja assistien a escoles externes i s’estava en el procés de fer tornar
amb la família infants amb problemes essencialment econòmics o
que per raons que en l’actualitat ens poden semblar ridícules, com
SHUH[HPSOHVHUÀOOVGHPDUHVVROWHUHVUHVWDYHQLQVWLWXFLRQDOLW]DWV

part de la seva formació en el món de l’educació. En aquella època
HUDFRP~TXHODPDLQDGDKLUHVWpVPROWVDQ\VVRYLQWÀQVDDUULEDU
a la majoria d’edat.
He de dir que la direcció no KRYHLDDL[tLEDVjHOVHXSURMHFWHGH
mica en mica, en els educadors i educadores. La persona que estava al capdavant de la institució, de formació psicològica i amb
àmplia visió europeista, va posar-se a liderar aquella transformació
HQqUJLFDPHQWLKRYDDFRQVHJXLUJUjFLHVDODVHYDYLVLyLDOVHXWDrannà negociador i extraordinàriament diplomàtic. Per altra banda,
ODVHYDFRQGLFLyGHFDSHOOjYDSHUPHWUHHVWDEOLUXQGLjOHJSURÀWyV
amb la congregació i el mossèn del centre.
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Vaig començar com a “becari” durant el primer curs. Els primers
mesos van ser difícils i el sou (considerat una beca) era realment
minso (15.000 pessetes de l’època (em sembla recordar), un mesWUHFREUDYDFDSDSHVVHWHV /HVKRUHVGHWUHEDOOHUHQPROWHVFLQFKRUHVFDGDGLDDODWDUGDLIqLHPWRWXQFDSGHVHWPDQDGH
treball al mes (sovint amb les seves corresponents nits). Recordo
TXH KDYLD GH WUHEDOODU HQ XQ PHQMDGRU HVFRODU GH OD FLXWDW SHU D
FRPSOHWDUXQDPLFDHOVRXLDUULEDUDÀQDOGHPHV
Fins el Nadal vaig estar a la “casa gran”, a la Llar Infantil, a partir del
gener vaig ser seleccionat per a participar en el projecte de “sectorització” del centre. Calia crear “pisos”, en barris de la ciutat, perTXqHOVQHQVLQHQHVKLYLVTXHVVLQ3ULPHUHVFRPHQoDULDD*LURQD
i després se’n muntarien a altres ciutats de la província. L’objectiu,
acostar els menors a la realitat quotidiana d’una casa de família
per evitar l’aïllament i integrar-los plenament a la societat, com a
SDVSUHYLSHUDUHWRUQDUKLTXDQHOVVHXVSDUHVRHOOVPDWHL[RVHQ
tinguessin els elements d’èxit.
L’encàrrec era clar, treballar en una estructura molt semblant al que
avui seria un CRAE - de fet molts d’aquells “pisos” van ser els preFXUVRUVGHOVTXHKLKDDFWXDOPHQWDODFLXWDW6H·QVGHPDQDYDOD
seva fundació. Estàvem molt motivats.
Així, encara amb el sou escàs, amb el doble treball (al “pis” i al men-

jador escolar) però amb molta il·lusió en el projecte vam muntar un
pis a Girona i amb 10 nens i nenes vam començar, jo vaig agafar les
nits per tenir més temps de dies – amb 22 anys no cal dormir tant
com ara que en tinc 50.
Actualment, torno a fer nits i em plantejo si no estaré tancant un
cercle en la meva feina d’educador social, vaig començar a trobar
sentit al meu treball pedagògic de nits i podria plegar també trebaOODQWDOHVQLWV6RUWTXHUjSLGDPHQWKRGHVPXQWRLSHQVRTXHHQFDra queda terreny per córrer i cal que vagi fent la meva tasca, això sí,
descansant de tant en tant per a no cremar-me professionalment.

Crec que vam lluitar per aconseguir que aquelles estructures tinguessin un format força professional i que els menors poguessin
tirar endavant en un ambient molt més proper als seus interessos
del que era la gran Llar Infantil situada del turó del Puig d’en Roca.
Durant aquella època, ens vam dedicar amb cos i ànima al servei
del pis, era el nostre projecte i el defensàvem davant de qui calgués
i de fet calia. Era un model poc conegut i la gent estava acostumaGDDWHQLUHOVLQIDQWVLMRYHVHQKRVSLFLVHQXQHGLÀFLVLWXDWIRUDGHO
centre de la ciutat. Els centres d’educació especial o els psiquiàtrics
també estaven allunyats i en aquells anys intentaven també obrir
OHVSRUWHVSHUWDOTXHHOVKRVWHVSRJXHVVLQLQWHJUDUVHHQODPHVXUD
del possible, a la societat. Crec que ens sentíem com una mena de
“paladins de la integració” i de l’educació social. Ens sabíem part
LQWHJUDQWLSURWDJRQLVWHVGHODKLVWzULDGHOVVHUYHLVVRFLDOVGHFDVD
nostra.
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La feina de nits era diferent de l’actual, podíem dormir a la sala
d’educadors i el més curiós de tot era que aquest fet permetia a
“l’empresaµFRPSWDUQRVOHVKRUHVQRFWXUQHVDODPHLWDW²EHQGLIHUHQWTXHDYXLHQGLDTXHHVFRQVLGHUDKRUDULHVSHFLDOLpVUHPXQHUDW
amb un plus. De totes maneres, la il·lusió feia tirar endavant i aquell
FXUVÀQVDMXQ\SDVVjUjSLG(OVHJHQWFXUVWUHEDOODYDGHGLD6Hguíem dependents de la Diputació de Girona i formàvem com una
mena de família, amb un segell distintiu respecte d’altres centres
dependents de la Generalitat, molt més professionalitzats.

Aquella dura època la recordem tots de manera agradable, molts
no teníem lligams familiars als quals donar comptes, érem lliures
personalment i vam dedicar tot el que teníem a aquell pis. L’equip el
formàvem una educadora, dos becaris (un en torn de tarda i l’altre
de nit) i una “mestressa de casa”. També existia una mena d’equip
tècnic format per un psicòleg i una assistent social31 que compartíHPDPEOD/ODULO·DOWUHSLVTXHKLKDYLDD*LURQD
/HVÀJXUHVGHO·HGXFDGRUDLHOVEHFDULVHUHQVHPEODQWVDOTXHDYXL
SRGUtHPLGHQWLÀFDUFRPDHGXFDGRUVVRFLDOV/DQRVWUDIHLQDLQFORwD
diversos aspectes de la vida del menor: per una banda, l’assistencial que responia a les necessitats bàsiques i la substitutiva de les
ÀJXUHVGHUHIHUqQFLDIDPLOLDUVLSHUO·DOWUDO·HGXFDWLYDSUzSLDPHQW
dita que implicava l’establiment de programacions per a potenciar
la integració i el desenvolupament global de l’infant.
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/DÀJXUDGHOD´mestressa de casa”, inspirada clarament en l’estructura familiar clàssica, era l’encarregada de la logística general
del “pis”. Tenia cura de l’alimentació, el vestir i la neteja. Era la representació de la mare de família que tenia cura del grup; com que
el llenguatge és important cal destacar la feminització de la funció i
TXHÀQVPROWVDQ\VGHVSUpVQRKLYDKDYHUFDS´mestressa de casa”
masculina en els centres.
La vida en aquests centres era diferent pels infants i joves i també
pels adults, pels primers representava un espai de convivència més
petit en referència a la Llar Infantil i amb elements que els feien, en
certa manera, semblants a una casa de família normalitzada (amb
els paràmetres dels anys vuitanta). Pels adults, representava una
gran llibertat d’acció i el repte de ser professionals en un projecte
engrescador i integrat a la societat, pel qual, des de la casa gran
KDYtHPHVWDWFULGDWV/DQRVWUDIHLQDSHGDJzJLFDVH·QVUHFRQHL[LD
(OVSLVRVHVWDYHQVLWXDWVHQHGLÀFLVG·KDELWDWJHVGH]RQHVREUHUHV
de la ciutat. Les relacions amb el veïnat, al principi, eren difícils –
SHUGHVFRQHL[HPHQWPXWX²SHUzSRFDSRFYDQDQDUPLOORUDQWÀQV
31

“...els anys vuitanta els estudis d’assistent social han estat reconeguts com a carrera universitària
amb el títol de diplomat en treball social...”. Extret de Enciclopèdia catalana. Extret de: http://www.
HQFLFORSHGLDFDWÀW[DBYMVS"1'&+(& 

a aconseguir la plena integració de l’equipament al barri. El funcionament general del centre era professional, però amb un “toc”
especial – espai simulador de família - que el diferenciava d’altres
equipaments de la ciutat. Aquest “toc” especial li donava una identiWDWSUzSLDTXHFUHFTXHHOVTXHKLYDPWUHEDOODUHQFDUDHQVRPHQ
FHUWDPDQHUDKHUHXV
La laïcitat i una concepció progressista i oberta de la moral feia que
el tracte amb les famílies biològiques, a les que consideràvem persones amb problemes i no pecadors, feia que s’acostessin i col·laboUHVVLQG·DOJXQDPDQHUDHQO·HGXFDFLyGHOVVHXVÀOOV

El tracte familiar no era casual i quedava planejat i estructurat a les
programacions educatives del pis. La forta implicació personal dels
TXHKLWUHEDOOjYHPLODLQWHJUDFLyDXQHQWRUQG·KDELWDWJHVFRPXQLtaris ens separaven d’altres centres instal·lats en cases aïllades i
que es plantejaven la tasca socioeducativa com un treball purament
professional.
A dia d’avui crec que era un bon model, establia una mena de tercera via realment útil pel treball social i també educatiu. Cal dir que no
tot era perfecte i que l’excessiva implicació dels treballadors portava a problemes amb la institució, amb les famílies biològiques, amb
HOVPHQRUVLÀQVLWRWHQWUHHOVTXHKLWUHEDOOjYHP&UHFTXHHOSULQFLpal problema venia determinat per l’afany de construir en el centre
XQDSHWLWDIDPtOLDVXEVWLWXWLYDGHODTXHHQFDUDQRKDYtHPFUHDW(Q
ocasions, oblidàvem que la nostra casa no era allà.
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L’enfortiment de processos participatius amb els menors, mitjançant assemblees o xerrades a taula, feu que la seva opinió tingués
valor i es sentissin escoltats. Es respectava per damunt de tot les
diferències individuals. També s’establí un profund respecte cap a
creences o tendències sexuals; això ens diferenciava clarament de
les institucions religioses amb plantejaments educatius més rígids
que sovint culpabilitzaven a les famílies dels menors o als mateixos
QHQVHVDPESUHFHSWHVSURSLVG·XQDPRUDOLQVSLUDGDHQHOVWHPSV
de la repressió franquista.

Quan llegeixo experiències participatives (per exemple les IAP32) on
es planteja que l’investigador convisqui amb els investigats i esdeYLQJXLWDPEpREMHFWHG·LQYHVWLJDFLyKRFRQVLGHURH[FHVVLXLÀQVLWRW
FRQWUDSURGXHQWUHÁH[LRQDQWVREUHOHVH[SHULqQFLHVG·DTXHOOVSLVRV
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En el meu discurs pedagògic, em considero crític amb certes institucions que pretenen convertir els centres i elsi les professionals que
KLWUHEDOOHQHQSDUWVLQWHJUDQWVG·XQDIDPtOLDSUHWHQHQWUHFUHDUGH
PDQHUD ÀFWtFLD HVSDLV IDPLOLDUV DUWLÀFLDOV DOOj RQ QR Q·KL KD $L[z
sovint produeix una pèrdua de l’element professional i a mig termini
XQSRVVLEOHSURFpVGH´EXUQRXWµGHOVWUHEDOODGRUVHVSHUXQDFjUUHga emocional i de treball excessives. Per descomptat que en aquest
raonament no incloc les famílies acollidores que incorporen un o
més menors externs (amb un estudi previ fet per una ICIF33) a una
estructura familiar estable i amb vincles afectius forts, sigui quin
sigui el model familiar34.
Després de la primera etapa dels pisos vaig passar altra vegada
a la casa gran, a continuar una feina més callada i de lluita diària
amb els poders fàctics, una època valuosa pel que fa a les aliances
i els pactes per progressar. Grans dosis de respecte van aconseguir
FROăODERUDFLRQVDOWUDKRUDLPSRVVLEOHVLYDPDQDUWUHEDOODQWSHUGHVPXQWDUDTXHOOKRVSLFL
Després de dos intensos anys de treball va sorgir l’oportunitat de
tornar a anar a obrir un “pisµ D )LJXHUHV MD TXH KDYLD FRPHQoDW
l’etapa d’expansió del projecte de “sectorització” amb l’apropament
dels menors a la seva comunitat d’origen. Durant un any vam lluitar, amb la mateixa estructura que al pis de Girona per integrar-nos
32

Investigació-Acció-Participativa o IAP és un mètode d’estudi i acció de tipus qualitatiu que busFD REWHQLU UHVXOWDWV ÀDEOHV L ~WLOV SHU D PLOORUDU VLWXDFLRQV FROăOHFWLYHV EDVDQW OD LQYHVWLJDFLy HQ OD
participació dels propis col·lectius a investigar... i necessitant una implicació i convivència del personal tècnic investigador en la comunitat a estudiar. Extret d’: http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n-Acci%C3%B3n_participativa

33

Institucions Col·laboradores d’Integració Familiar (ICIF): Són entitats sense ànim de lucre, constiWXwGHVOHJDOPHQWTXHWHQHQFRPDÀQDOLWDWODSURWHFFLyGHPHQRUVUHXQHL[HQHOVUHTXLVLWVSUHYLVWRV
i estan acreditades d’acord amb el Decret 337/1995, de 28 de desembre, per desenvolupar les
funcions de mediació que els atribueix la llei per integrar els infants en una família.

34

Aquesta Entrevista a Franca Bimbi ens pot donar una visió d’aquests models emergents i la manera
de incorporar-los al treball social.

QRVDOWUHVLHOVPHQRUVDODFDSLWDOGHO·$OW(PSRUGjLKRYDPDFRQseguir. Hi va ajudar en gran mesura el caràcter més obert i cosmopolita de la ciutat.

35
36

Família Acollidora
Història d’acolliment pàgs. 53 – 58
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3DUODUG·DTXHOODQ\D)LJXHUHVVHULDUHSHWLUPROWHVGHOHVDÀUPDFLons fetes en parlar dels pisos a Girona, aquell any vam aconseguir
un augment substanciós del sou i progressivament s’anava fent un
procés de reconeixement de la professió. Després de Figueres, altra
vegada cap els pisos de Girona. En aquells moments ja existien els
Consells Comarcals i els pisos estaven sota la seva responsabilitat,
estàvem contractats per la Diputació però gestionats pel Consell
Comarcal. Es produïen situacions típiques de la relació entre institucions, els malentesos i les lluites existien. Part de l’equip estava
contractat pel Consell i amb condicions diferents, va ser un temps
d’impàs cap a noves situacions que no érem capaços d’imaginar. El
pas a ser treballadors de la Generalitat es posava com a objectiu.
Després d’uns anys al pis de Girona, vaig passar a treballar en els
acolliments familiars. Una nova porta es va obrir en aquells temps,
DPELOăOXVLyPROWVKLYDPFUHXUHIHUPDPHQW(OUDRQDPHQWTXHOD
PLOORU HVWUXFWXUD L DOKRUD OD PpV VHPEODQW D XQD IDPtOLD HUD XQD
DOWUDIDPtOLDHQVYDOOHQoDUSRWVHUDPEPDVVDYHKHPqQFLDDFRQVLderar la F.A35 com a única estructura vàlida per l’acolliment de nens
i nenes36.
$O·LJXDOTXHKDYtHPYROJXWGHVPXQWDUKRVSLFLVSHUWDOGHFUHDUXQLtats més personalitzades, en aquells anys ens vam dedicar amb cos
i ànima a defensar les famílies d’acollida, potser no tenint en compte que, de vegades i per alguns infants aquell no era el millor model. D’aquesta manera, considero que es van cometre prou errors
VLJQLÀFDWLXV TXH YDQ VHUYLU PpV HQGDYDQW SHU D PLOORUDU O·DWHQFLy
Vam tornar a mirar a l’estranger i vam aplicar allò que ens arribava
d’Europa, amb d’intenció d’adaptar-los a la nostra realitat. De fet,
D&DWDOXQ\DVHPSUHKDYLHQH[LVWLWHOVDFROOLPHQWVG·LQIDQWVLMRYHV
era bastant comú l’acolliment a cases de pagès de nois o noies que
no podien estar a casa seva per raons d’orfenesa o pobresa, per
exemple.

Corrien els anys 90 i l’eufòria olímpica omplia Catalunya, tot es preparava per a l’organització d’aquells jocs del 1992, ens sentíem importants com a país. Aquell esdeveniment per a molts va ser el tret
de sortida cap a convertir Catalunya, i la seva capital Barcelona, en
un lloc modern i conegut arreu del món. Les carreteres es van millorar, es van construir moltes infraestructures tant a Barcelona com
en la resta del territori (pavellons esportius, piscines, pistes, etc) i
el país mirava cap el món i aquest a casa nostra.
Un alè d’eufòria impregnà la societat i es va viure una reconciliació
amb el voluntariat, en aquell cas, especialment encarat cap a les
olimpíades. Aquest redescobriment de la tasca voluntària i solidària
va amarar tots els estrats de la societat i estic segur que també va
fer augmentar l’interès cap a camps com l’acolliment per part de
força famílies.
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El treball va ser dur i vaig passar a treballar com a educador en
un servei d’acolliment familiar creat per una associació de famílies
acollidores i lligat amb un conveni amb la Generalitat de Catalunya.
(VYDKDYHUGHOOXLWDUSHUTXqDO·DGPLQLVWUDFLyDXWRQzPLFDQRV·HQWHQLDODÀJXUDG·DTXHVWSURIHVVLRQDOHQO·HVWUXFWXUDGHO·HQWLWDWLHUD
contraria a crear aquell lloc de treball . Finalment, s’aconseguí i com
a educador social vaig assumir les feines de selecció de candidats,
IRUPDFLy L PpV HVSHFtÀFDPHQW OD GH VHJXLPHQW GHOV DFROOLPHQWV
XQD YHJDGD FRQVWLWXwWV VL QR KR WLQF PDO HQWqV YDLJ VHU HOSULPHU
professional socioeducatiu inclòs en una entitat d’acolliment a Catalunya.
L’equip el completaven una psicòloga, una treballadora social i una
administrativa, tots dirigits per un director no professional membre
de l’associació de Famílies Acollidores amb àmplia experiència en
acolliments. Professionalment em sentia altre cop com un explorador de nous camins dintre la professió amb la missió i, també, la
gran responsabilitat de guanyar i consolidar un lloc pels educadors
socials dintre dels equips de selecció i seguiment dels acolliments.
Com tot projecte emergent i nou va ser agafat amb molta il·lusió per
tots els membres de l’equip, els resultats eren bons i els acolliments

i concretament la tasca de seguiment que m’estava explícitament
encomanada responien a la programació i als objectius.
L’entitat va passar problemes econòmics, especialment derivats del
retard en el pagament de les subvencions que procedien de la Generalitat, i també problemes derivats de l’augment sistemàtic de
OHVH[LJqQFLHVSHOTXHIDDQRPEUHG·DFROOLPHQWVTXHV·KDYLHQGH
realitzar. L’administració prioritzava els resultats estadístics al treball de qualitat, manava – a l’igual que ara – la voluntat de treure
la màxima rendibilitat dels serveis descuidant, sovint, la necessària
“ràtioµGHFDVRVSURIHVVLRQDOVSHUWUHEDOODUGHPDQHUDDFXUDGD
Per altra banda, van aparèixer problemes de caire intern derivats
de la relació del servei amb l’associació de famílies acollidores que
donava la cobertura legal als professionals contractats.

&UHF TXH HOV SURMHFWHV HVJRWDWV D QLYHOO SURIHVVLRQDO R HOV TXH KR
estan a nivell personal cal deixar-los a una banda pel bé del propi
projecte i d’un mateix. Tal com diuen els principis de la creativitat,
XQIHWGHVIDYRUDEOHSRWHVGHYHQLUSURÀWyVFDOVHUFRKHUHQWDPEHO
que es pensa i no aguantar el que és inaguantable i a la llarga estèril per a la pròpia realització.
$OHVKRUHVQR FRQHL[LD DO GHVDSDUHJXW6WHYH -REV QL HO VHX IDPyV
discurs a la Universitat de Stanford però crec que em reconeixia,
VHQVH VDEHUKR HQ HOV VHXV SULQFLSLV GHL[DQW HO TXH FRQVLGHUDYD
SHUVRQDOPHQW H[KDXULW L OOHQoDQWPH D DOOz GHVFRQHJXW SHU UHFRmençar. He de dir que aquell desconegut m’atreia, possiblement
PRWLYDWSHUO·HVSHULWG·DYHQWXUDTXHVHPSUHP·KDDFRPSDQ\DW7DPEpLSHUQRIDOWDUDODYHULWDWKHGHGLUTXHHPUHVWDYDXQµas” a la
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Com esdevé moltes vegades, quan les coses econòmiques no van
bé, les motivacions del projecte passen a un segon terme i es produeixen tensions en el si dels equips de treball. El nostre equip no
IRXDOLqDDTXHVWSURFpVLGHVSUpVG·XQDSURIXQGDUHÁH[LyYDLJGHcidir deixar-lo i cedir el meu lloc a persones més motivades. Per
FRKHUqQFLDDPEHOVPHXVSODQWHMDPHQWVYDLJGHFLGLUTXHGDUPHD
l’atur sense indemnització a l’espera de trobar una altra cosa o bé
recuperar la meva plaça d’educador a la Generalitat.

màniga, podent exercir el meu dret a tornar a la meva feina al centre
si no trobava res més. Ara, com a treballador de la Generalitat.
(QDUHVGHODFRKHUqQFLDVLSRGLDP·HVWDOYLDULDGHWRUQDUVLQRHUD
DPEOHVJDQHVDEVROXWHVGHIHUKR7HQLDFODUTXHVLWRUQDYD FRP
va passar anys més tard) agafaria la feina amb il·lusió, com si fos el
primer dia i amb ganes de treballar el millor possible.
Com va dir Jobs en el seu famós discurs, tornaria a ser aprenent.
Aquesta vegada aniria farcit amb l’experiència que s’emmagatzema
HQIRUPDGHFXUUtFXOXPHQHOPpVSURIXQGLVXSHUÀFLDOGHFDGDXQ
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9DFDOGUHSHQVDUDFDEDYDGHQpL[HUODQRVWUDÀOODJUDQLQRHVWDYD
la situació per a lluites èpiques contra molins. Vaig tenir el recolzaPHQW GH OD PHYD FRPSDQ\D TXH VHPSUH KD HVWDW DO PHX FRVWDW L
P·KDDFRPSDQ\DWTXDQKDFDOJXW²FRPXQDYHULWDEOH´tutora/accionadora” de resiliència.
(QDTXHVWVPRPHQWVTXDQMDV·KDSUHVXQDGHFLVLyIHUPDpVTXDQ
sents l’alliberament, la poderosa espasa de Dàmocles que tenies
GDPXQWGHOFDSMDKDFDLJXWLGHVSUpVGHOVHVWUDOOVLQLFLDOVWHQ·DGRQHVTXHQRKDIHWWDQWPDOFRPHWSHQVDYHV,JXDOTXHIDQHOVSHUVRnatges dels “spaguetti westerns” t’aixeques de terra ben empolsat
LQDIUDW$JDIHVHOVHOHPHQWVGHÀQLWRULVGHODWHYDSHUVRQDOLWDW²HO
EDUUHW HQ HO ÀOPV ² L WUDLHQW OD SROV GHO GDPXQW DPE JHVWRV WUDQquils i precisos et poses bé la roba i afrontes el futur amb decisió.
Una amalgama de sentiments de por i ràbia amanits amb certa inconsciència t’empenyen endavant. Cada recomençament obre una
esperança i una oportunitat però, també deixa una cicatriu, sovint
profunda, que cal anar sargint amb l’ajut dels que t’envolten i t’estimen.
$TXHOOVGLHVYDQVHUSURIXQGDPHQWUHÁH[LXVGHVSUpVGHGHVFDUWDU
tornar a fer viatges al nord de l’Àfrica com a guia, em vaig inscriure
DO·DWXUFRPDGHPDQGDQWVHQVHGUHWDVXEVLGLWqFQLFDPHQWKDYLD
deixat la feina voluntàriament – vaig començar a preparar els papers per tornar a la Llar.
Vaig decidir esperar un mes a veure què passava i quan comença-

va a perdre l’esperança, un divendres a la tarda, mentre passejava
GLVWUHWSHOSDUFDPEHOFRW[HWGHODPHYDÀOODYDSDVVDUHOTXHKDYLD
de passar. Un amic es va acostar i em va explicar que a l’Alberg de
Joventut de Girona – convertit en residència universitària - cercaven
XQDÀJXUDTXHDQRPHQDYHQHGXFDGRULTXHWHQLDSHUIXQFLyH[HUFLU
la sotsdirecció pedagògica i el seguiment dels estudiants, que en
aquell moment ocupaven tota la instal·lació.

Una nova etapa s’obria davant meu i crec que vaig entomar-la amb
els altres membres de l’equip amb molta il·lusió. Per mi, que venia
de treballar amb els més desesperats de la societat, passar a preparar conferències, tenir cura de petits “desajustaments” personals
o controlar estudiants “malcriats” representava un món diferent, el
vernís cultural era important i cada dia aprenia nous conceptes i
em sentia orgullós d’ajudar joves a il·lusionar-se per la seva tasca
estudiantil.
/DIHLQDYDGXUDUWUHVDQ\VÀQVTXHHOSURMHFWHHVYDWRUQDUDHVJRWDUYDFDOGUHUHGXLUGHVSHVHVLHOSULPHUGDPQLÀFDWYDLJVHUMRPDteix. El juny de 1998 vaig “quedar al carrer”, aquesta vegada amb
un subsidi d’atur decent per a poder anar tirant endavant. Potser
KDXULDHVWDWXQDOWUHPRPHQWGHGHVHVSHUDFLySHUzFDOLDUHFXSHrar-se i seguir caminant. Aquesta vegada no vaig trobar altra feina i
ODQRVWUDVHJRQDÀOODHVWDYDDSXQWGHQpL[HU1RUHVLJQDQWPHDYLXre d’una prestació d’atur, a l’octubre recuperava la meva plaça a la
Llar Infantil de Girona. Havien passat cinc anys i aquell gran centre
KDYLDFDQYLDWPROWHQODVHYDHVWUXFWXUDRUJDQLW]DWLYD$UDFRQYHU37

La web de la residència és: Extret de http://www.residencia.csic.es/
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Calia tenir cura dels “residents” en els diferents aspectes de la seva
vida. Per una banda, la pròpiament de vida quotidiana (menjar, dormir, allotjament) i per l’altra, la d’oferir espais físics i intel·lectuals
perquè els joves creixessin com a persones. Sovint, fent referència
a la Residència de Estudiantes37 de Madrid de la primera meitat del
segle XX, ens proposàvem complementar l’ensenyament universitari mitjançant la creació d’un ambient intel·lectual i de convivència
adequat i ric pels joves universitaris.

WLWHQ&HQWUHG·$FROOLGDKDYLDKDJXWG·DIURQWDUOHVSULPHUHVRQDGHV
de joves emigrants del nord del Magrib38 sense estar-ne preparat.
6·KDYLDFRQYHUWLWXQWHPSVHQUHUHHQXQYHUWDGHUFDPSGHEDWDOOD
GHOTXDOPROWVERQVSURIHVVLRQDOVQ·KDYLHQVRUWLWFUHPDWV
$UDV·DOELUDYDXQQRXKRULW]yLV·KDYLDSRVDWÀODO·DJXOODSHUDPLOORrar el servei. S’obriria un nou mòdul i es separarien els menors per
grups d’edat i no per unitats verticals de convivència. Així, d’aquesta
manera, es pretenia preservar, els més dèbils d’altres que, procedents normalment de pasteres, tenien vides extremadament endurides per les circumstàncies i que sovint es manifestaven de manera
agressiva contra aquells que consideraven que els volien controlar
RTXHHOVYROLHQPRGLÀFDUODUHDOLWDWGHOVHXSURMHFWHPLJUDWRULHQFDrat a treballar i enviar diners als seus països d’origen.

COLORS DE NIT

60

Depeníem del Departament de Justícia i Justícia Juvenil ens va cedir
un espai pertanyent a un Centre Educatiu de reforma separat de la
Llar d’infants per crear un nou centre. Allà vam coincidir professionals que proveníem de diversos serveis i situacions.
Els estils educatius eren totalment diferents, des de plantejaments
amb clars matisos llibertaris que defensaven models educatius relacionats amb el foment del desenvolupament personal del jove i la
LGHDG·HVGHYHQLU²FRPKHGLWDOWUHVYHJDGHV²WXWRUVGHUHVLOLqQFLD
ÀQVDSHUVRQHV²FHGLGHVSHOSURSLFHQWUHGH-XVWtFLD-XYHQLOTXH
consideraven el nostre grup com una estructura gairebé carcerària
basada en el sotmetiment total del menor, al que consideraven gairebé com a intern penitenciari.
Aquesta conjuntura va provocar, des del primer moment, fortes tensions en el grup. L’equip no se sentia segur – tampoc físicament - i
XWLOLW]DYD OD QRUPDWLYD FRP D HOHPHQW GH FRKHVLy O·HVWUXFWXUD GH
O·HGLÀFLWDPSRFDMXGDYDDOWUHEDOOHGXFDWLXQLODWLSRORJLDGHOVDFROOLWV
–molts d’ells acostumats a la vida de carrer en els seus països de
procedència. En el mateix centre existia també una escola primària
portada per dos mestres procedents del Departament d’Educació.
38

En llenguatge actual MENAS (Menors Estrangers No Acompanyats).

&UHFTXHQLQJ~HVWDYDLOăOXVLRQDWDPEHOSURMHFWHLHOVTXHKLpUHPKL
estàvem per força; aquell espai i el seu projecte educatiu tenien tots
els elements per fracassar i així va ser. Els educadors que proveQLHQGHOFHQWUHGH-XVWtFLD-XYHQLOVHQWLHQTXHVH·OVKDYLHQ´tret del
damunt” i aportaven les seves idees amb un exagerat accent sobre
temes de seguretat i considerant els xics gairagé com a enemics
DOVTXHV·KDYLDGHFRQWURODU*HQHUDYHQGLQjPLTXHVGHSULYLOHJLVL
predileccions per a determinats infants i joves en detriment d’altres
que recordaven sovint les dinàmiques que ens mostren pel·lícules
inspirades en ambients penitenciaris. Els professionals que proveníem de l’àmbit de protecció no estàvem acostumats ni disposats
DDFFHSWDUKR(OVPHVWUHVYDQHVWDEOLUXQDUHODFLyG·HPSDWLDPpV
propera amb els professionals de protecció.

Es va intentar fer una supervisió però esdevingué inútil. Ni un proIHVVLRQDO GH WDQWD TXDOLÀFDFLy FRP HQ 7RQL -XOLj YD VHU FDSDo GH
treure, d’aquell conjunt de persones, gaire més que els relats desesperats d’un equip profundament malalt que es llepava les nafres
trobant consol i gairebé satisfacció en la seva malaltia.
Sovint es produïen “motins” essent el més important el del dia 22
d’octubre en el qual alguns educadors van ser agredits violentaPHQW$TXHOOGLDMRQRKLHUDSHUTXqKDYLDQDVFXWODPHYDÀOODSHWLWD
– mai li agrairé prou.
En tenir-ne l’oportunitat, vaig demanar canvi de destí i l’estiu següent, amb el començament del nou curs acadèmic, en vaig fugir,
no sense la recança de deixar amics i companys que l’adversitat
KDYLDXQLWHQIURQWG·XQJUDQGLVEDUDWFRPDTXHOO&DGDVF~GHQR-
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D’aquesta manera, aquell octubre de 1998 va quedar amanit el millor còctel mal barrejat que puc recordar de la meva vida laboral. La
direcció i la sotsdirecció no van poder aportar llum a la situació i el
treball es va convertir, en moltes ocasions, en un vertader infern.
/·HTXLS HVWDYD SURIXQGDPHQW IUDFWXUDW L DOKRUD HUD LQFDSDo L QR
estava disposat, de cercar camins d’entesa ni de col·laboració. En
aquesta situació, el treball de qualitat esdevenia gairebé impossible
LHVFRQYHUWLDHQXQPDOQHFHVVDULSHUFREUDUDÀQDOGHPHV
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saltres que aconseguia marxar o plegava era felicitat pel seu entorn
FRPVLV·KDJXpVDFRQVHJXLWDTXHOODSUHFLDWLQGXOWTXHHVGRQDHQ
ambients militaritzats.
El darrer dia, vaig marxar amb pena pels qui deixava enrere. Amb
cert sentiment de culpa imprès amb foc roent, m’acusava d’abandoQDUFRPSDQ\VDODVHYDVRUWSHUzDOKRUDH[WUHPDGDPHQWDOOHXJHULW
per la sortida i feliç de poder tornar a treballar amb un mínim plantejament pedagògic en el món de l’educació social. Durant aquell
any vaig aprendre molt de cara al futur i vaig poder viure en carn
pròpia molts dels supòsits que en les diferents formacions anem
plantejant.
3XFGLUTXHKHYLVFXWVHQWLPHQWVTXHHQDOWUHVHQWRUQVP·KDXULHQ
estat negats. Per una banda, paraules com: traïció entre companys,
menyspreu, poca professionalitat, racisme o misogínia tenen un enWRUQSUjFWLFDOTXDOUHIHULUPHSXFSRVDUKLPRPHQWVOORFVLSHUVRQHVFRQFUHWVG·DTXHOODQ\LFHUFDUODPDQHUDGHQRWRUQDUKLDFDXUH
SHUzWDPEpSHUO·DOWUDKHGHUHFRQqL[HUTXHDTXHOODPDWHL[DDGversitat em va fer viure situacions d’ajut entre companys, moments
d’empatia i aquella sensació dolça de sentir-te protegit, comprès,
respectat i estimat pel company o companya. També jo em sentia
protector, la seguretat dels dos depenia dels dos, en resum la sensació perfecta del company o companya de treball.
4XHGLDTXHVWDUHÁH[LyFRPDKRPHQDWJHDOVERQVSURIHVVLRQDOVTXH
van quedar pel camí durant aquell any, amargats per l’agressivitat
G·XQ HQWRUQ H[WUHPDGDPHQW KRVWLO L SHOV TXH YDP VREUHYLXUH D OD
adversitat d’aquella situació laboral injusta i en vam sortir reforçats.
$L[zVtVHPSUHKDXUHPGHSOjQ\HUQRVSHUQRKDYHUHVWDWFDSDoRV
d’aconseguir saber convertir aquell centre en un espai educatiu de
protecció infantil i juvenil, tasca per la qual vam estar contractats.
Amb el nou curs, corria l’any 1999, va començar una nova etapa en
DTXHOOFHQWUHTXHKDYLDGHL[DWIHLDDQ\VHUDGLIHUHQWLWDPEpKDYLD
FDQYLDWODVHYDIXQFLy'·XQFHQWUHUHVLGHQFLDOKDYLDSDVVDWDVHU
un centre d’acollida que amb un encàrrec temporal d’observació,
diagnòstic i derivació només tenia per objectiu esdevenir un lloc de
primera intervenció i acolliment temporal.

/·HQFjUUHF HUD LPSRUWDQW /D QRVWUD IHLQD V·DVVHPEODYD  L DL[t KR
H[SOLFRSHUTXqP·HQWHQJXLQHOVQHzÀWVDODTXHIDQHOVSURIHVVLRQDOVGHODVDQLWDWHQOHVXQLWDWVG·XUJqQFLHV$TXHOOVKDQGHYDORUDU
i donar les primeres solucions al problema que es presenta, acollint
un pacient que està en situació de profund estrès i a qui cal estabilitzar i fer les primeres cures de manera immediata. Posteriorment
OHV DQDOtWLTXHV UDGLRJUDÀHV L GLDJQzVWLFV GHOV IDFXOWDWLXV GHWHUPLnaran el destí del pacient. En el millor dels casos tornarà a casa o
potser anirà a la UCI o passarà a “planta” a l’espera de recuperació
o d’alguna intervenció quirúrgica. Nosaltres acollíem el nen o nena,
en diagnosticàvem la seva problemàtica i el derivàvem cap un altre
servei o cap a casa seva.

Una sèrie de circumstàncies van coincidir en el temps i un procés
que m’esperava progressiu i esglaonat es va convertir en especialment ràpid i gens tranquil. D’un dia per l’altre em vaig veure desplaçat del meu grup educatiu per assumir la tasca de sotsdirecció i en
menys d’un mes em vaig trobar assumint “de facto” les tasques de
direcció del centre sense cap mena d’entrenament ni experiència
prèvia.

63
FUNDACIÓ PLATAFORMA EDUCATIVA

Comparat amb el treball de l’any anterior aquella nova etapa semblava un “regal”, van posar-me amb menors de 5 a 12 anys, amb
XQHTXLSEHQFRKHVLRQDWLDPEJDQHVGHWUHEDOODU/HVGLIHUHQWVSURblemàtiques es podien resoldre en reunions amb més o menys encert, però en cap moment et senties malament amb els companys i
companyes. Van ser uns anys de recuperació personal i professional
i una etapa rica a nivell familiar en aconseguir compaginar perfecWDPHQWHOVKRUDULVIDPLOLDUVSHUDDWHQGUHDOHVQRVWUHVÀOOHV3RVVLEOHPHQWSRGULDGLUTXHKDQHVWDWXQVGHOVDQ\VPpVSURÀWRVRV
tant personalment com laboralment. Aquesta millora de la situació
em va enfortir personalment i professionalment i em portà a la idea
d’assumir més responsabilitats dintre del centre, primer com a responsable de grup, posteriorment com a sotsdirector del centre i per
últim com a director del mateix.

Personalment va ser difícil, els companys passaven a ser els meus
subordinats i d’estar sota la responsabilitat d’altri vaig passar a ser
jo el responsable de les seves tasques. Per altra banda, el pas massa ràpid d’una funció a l’altra va fer impossible la necessària adaptació al nou lloc i un desmuntatge progressiu de les complicitats que
s’estableixen entre companys d’un mateix nivell. Per primera vegada en la meva vida em vaig sentir veritablement sol, tenia al davant
situacions que moltes vegades em depassaven per falta d’experiència o perquè la pesada màquina de l’Administració manava amb mà
de ferro sobre els seus braços executors, fent-me entendre aquella
tòpica frase que parla de la “solitud del poder”.
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Van passar aquells dos anys i mig marcats per un estrès permanent
però amb la idea de voler treballar bé i amb la voluntat de no aferrar-me a la “cadira del comandament” i deixar lloc a altra gent amb
més ganes o capacitat per tirar endavant aquella tasca de lideratge
de la institució.
La ferma convicció que el càrrec no era vitalici va ser el que em va
fer poder tirar endavant i no sentir-me en una mena de gàbia de la
qual no podia sortir. He d’admetre que vaig aprendre força de l’experiència i que l’aliat més important que vaig tenir va ser la meva
família que en tot moment em va donar suport incondicional.
Així, un dia, dinant amb un amic responsable d’un projecte de
desenvolupament internacional es va fer efectiva aquella altra màxima que parla d’ajuntar “el menjar amb les ganes de fer-ho”. DesSUpV G·XQD HVWRQD GH [HUUDU HP YD RIHULU SDUWLFLSDUKL HQ XQ SDtV
estranger. Calia marxar un any sencer per a tenir cura d’un projecte
de formació de joves a Guatemala. El sou no existia i una petita
compensació econòmica em permetria pagar un allotjament digne
i el meu manteniment. El camí es va obrir i va caldre decidir què
fer. Podia abandonar la gàbia i deixar pas a altres companys i companyes i així entrar en un nou projecte veritablement engrescador.
Desapareixeria un sou important i la posició en l’estructura del Departament.
/DIDPtOLDFRPKHGLWHPYDUHFRO]DULDPEPHQ\VGHGRVPHVRV

des de la xerrada, ja estava instal·lat en aquell país centreamericà
deixant enrere la medicació per l’angoixa i també la meva família
que tant estimava. Sense una idea massa clara, em trobava fent
de “cooperant” a Centreamèrica i connectat per “Skype”39 realitzava les vídeo conferències que em mantenien lligat a les persones
que més estimava. Va ser difícil per tots, però aquella acció va ser
una operació quirúrgica que va capgirar la diagnosis de la situació
PDODOWLVVDDODTXHKDYLDDUULEDWGXUDQWO·qSRFDGHFRPDQGDPHQWDO
FHQWUH(VWLFVHJXUTXHYDHVWDOYLDUKDYHUGHUHFyUUHUDSURIHVVLRQDOV
que m’ajudessin a estabilitzar la meva “psique” especialment maltractada durant aquells més de dos anys.

La tasca professional, a Guatemala, estava relacionada amb la formació de joves d’escasses possibilitats econòmiques que provenien
de diferents comunitats i estaven compromesos amb les mateixes
en projectes comunitaris. La nostra tasca era entrenar-los des del
món de la creativitat i la innovació, per tal que aquestes accions
que portaven a terme de manera poc estructurada, esdevinguessin
potents eines per la lluita contra la pobresa.
Guatemala es un país immensament castigat per la injustícia on
uns pocs controlen gairebé tots els mitjans de producció i la majoria
només són mà d’obra i consumidors de béns i serveis que sovint
VHULHQSUHVFLQGLEOHV7DPEpHOVHVWLJPHVGHOQDUFRWUjÀFODFRUUXSFLyLHOWUjÀFLOăOHJDOGHSHUVRQHVFDSD(VWDWV8QLWVKDQDUUHODWIRUtament en el país convertint-lo en un dels més perillosos del món
degut a les lluites pel control d’aquests lucratius negocis.
En aquest espai, la meva feina pretenia que els joves, sovint indígenes i dones, entenguessin que eren importants per a les seves
39

Aplicació informàtica de vídeo conferències per Internet: Extret de http://www.skype.com/intl/
es/home/
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L’estada a Guatemala va aportar un canvi substancial a la meva
vida, per una banda, el contacte amb el món de la cooperació pel
desenvolupament internacional amb els seus blancs, negres i grisos
i, per l’altra, la recuperació de l’estabilitat emocional i una mena
de – fent servir un símil informàtic – “reset” respecte al nostre món
FRQVXPLVWDKDQHVWDWFODXVSHOPHXEHQHVWDUSRVWHULRU

FRPXQLWDWV L TXH IRVVLQ FDSDoRV G·DSRUWDU EHQHÀFLV D OD PDWHL[D
DPESURMHFWHVFUHDWLXVLLQQRYDGRUV/DIHLQDKDYLDFDQYLDWSHUzO·HVsència era la mateixa: posar elements que permetessin que persones fràgils fossin capaces de gestionar projectes sortint dels pous
on es trobaven. Les seves principals eines serien les pròpies de la
creativitat i la innovació.
&DOLDTXHDSURÀWHVVLQODFDSDFLWDWGHUHVLOLqQFLDTXHWDQWFDOPDQtenir activa en un país com Guatemala i sortissin ells i les seves
comunitats dels ambients marcats per la misèria més absoluta.
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Guatemala amb paraules del pensador i col·laborador del PNUD40
Edelberto Torres-Rivas41 (Ciutat de Guatemala 22 novembre de
 pVXQHGLÀFLDPEHOVIRQDPHQWVGHVWUXwWVHOOHQHOVHXWUHEDOO
GUATEMALA: UN EDIFICIO DE CINCO NIVELES42 HQV KR SODVPD GH
PDQHUDPROWJUjÀFD/DQRVWUDIHLQDHUDDPEHOVKDELWDQWVTXHHOO
anomena del soterrani 2 i soterrani 1, especialment, aquestes persones són pobres econòmicament, indígenes, dones marginades
socialment i amb cap esperança de tirar endavant ja que creuen
TXHHQHOPRPHQWTXHKRLQWHQWLQOHVFLUFXPVWjQFLHVHOVDUURVVHJDran cap el seu lloc de procedència. Cal dir que durant l’any de treball
a Guatemala vaig sentir moltes vegades el sentiment de desànim
G·XQSDtVPDODOWRQHOVVHXVKDELWDQWVHVWDQFDQVDWVGHYLXUHHQWUH
la corrupció i la violència.
Considero que el treball va tenir èxit en la mesura que es va poder
PDOWUHEDOOKDJXpVVLPIHWVLQRVDOWUHVPDWHL[RVQRIyVVLPFDSDoRV
de pensar que el canvi era possible), aconseguir que tant l’equip de
formadors al meu càrrec, com els propis alumnes marxessin a les
seves comunitats amb la idea que era possible el canvi, encara que
fos molt difícil. M’agradaria agafar l’eslògan del president Obama a
les eleccions generals del 4 de novembre de 2008 dels USA “Sí, podemµSHUDSODVPDUGHPDQHUDJUjÀFDODLGHDTXHLQWHQWjYHPWUDQVmetre als joves d’aquell país. Passats més de cinc anys d’aquella
40
41

PNUD : Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament.

1RWDELRJUjÀFDGH(GHOEHUWR7RUUHV5LYDV

42

3RGHXWUREDUO·DUWLFOHFRPSOHUWDOVDQQH[HVLD´*XDWHPDODXQHGLÀFLRGHQLYHOHVµ

experiència el “feed backµpVSRVLWLXLDOJXQG·DTXHOOVMRYHVKDDFRQVHJXLWSDUWGHOVVHXVVRPQLVLVREUHWRWKRKDFRPSDUWLWDPEODVHYD
comunitat de referència.
7DPEpKHGHGLUTXHVH·PSODQWHJHQPROWVGXEWHVVREUHODFRRSHració internacional al desenvolupament tal com està entesa actualPHQW(QHVSHFLDOHPJHQHUDGHVFRQÀDQoDHOGHVWtÀQDOGHPLOLRQV
de dòlars que s’entreguen en concepte de cooperació bilateral entre estats i que contemplen unes clàusules veritablement abusives,
fruit d’estratègies geopolítiques i econòmiques que no pretenen el
desenvolupament integral de les comunitats.

&DO WUHEDOODU SHU DFRQVHJXLU XQ GHVHQYROXSDPHQW KXPj LQWHJUDO L
DOKRUD VRVWHQLEOH HQ HO WHPSV $TXHVW QR SRW GHSHQGUH SXUDPHQW
GHOVPHUFDWVLO·HFRQRPLDSHUODVHYDGHÀQLFLyFDOTXHDFRVWLO·KXmanitat a aconseguir els, sovint oblidats, objectius del mil·lenni que
l’any 2000 l’ONU va aprovar44. Amb aquests objectius es pretenia
reduir la pobresa extrema a la meitat l’any 2015. Cent noranta-un
països es van comprometre a complir 8 objectius. Malgrat això, si
seguim amb la tendència actual, la majoria d’aquests objectius no
s’aconseguiran (Intermon OXFAM45).
/·HVWDGD GXUDQW XQ DQ\ D *XDWHPDOD P·KD IHW DSRUWDFLRQV LPSRUtants tant en l’àmbit personal com professional. En el primer, em va
SHUPHWUHHOUHWUREDPHQWDPEPLPDWHL[XQDSURIXQGDUHÁH[LySHU43

L’Informe sobre el desenvolupament humà 2010 editat pel PNUD. Extret de: http://hdr.undp.org/
en/media/HDR_2011_CT_Summary.pdf.

44
45

Declaració del Mil·leni. Extret de: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/
3jJLQDZHEGH,QWHUPyQ2[IDP([WUHWGHhttp://www.intermonoxfam.org/ca/page.asp?id=2600
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Caldria entendre la paraula desenvolupament en el més ampli dels
VLJQLÀFDWV&DOGHIXJLUOHVGHÀQLFLRQVSXUDPHQWHFRQRPLFLVWHVTXH
circumscriuen el desenvolupament a l’augment de la renda per càpita del país, ja que fomenten la inexactitud sobre el repartiment
UHDO GHOV UHFXUVRV H[LVWHQWV HQWUH HOV KDELWDQWV L QR FRQWHPSOHQ
per exemple, el seu estat de salut, la desigualtat de gènere o el seu
nivell d’educació. És interessant veure el darrer informe sobre el
GHVHQYROXSDPHQWKXPjHGLWDWSHO318'43.

sonal i trobar el paper que volia desenvolupar i sobretot, el convenciment que amb molt menys es pot viure i també ser feliç. Des de
TXHKHWRUQDWQRWLQFFRW[HLTXDQKHGHJHVWLRQDUODPHYDHFRQRPLD
VpGHVWULDUPROWPpVHQWUHHOTXHHVVXSHUÁXLDOOzTXHHVSULQFLSDO
mínim i realment necessari per viure.
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(Q O·HVWUDW SURIHVVLRQDO P·KD DFRVWDW DO PyQ GH OD FRRSHUDFLySHO
GHVHQYROXSDPHQW L D OHV VHYHV FRQWUDGLFFLRQV L IRUWDOHVHV 0·KD
SHUPqVUHÁH[LRQDUDGLVWjQFLDVREUHO·HQRUPHLPSRUWjQFLDTXHSRW
WHQLU HO QRVWUH WUHEDOO 7DPEp P·KD IHW YDORUDU PROW HOV SHWLWV PRments que es poden convertir en vertaderes claus de volta de grans
construccions professionals.
Retornar va ser un altre repte, sovint quan ets fora els paràmetres
canvien i els topalls a les teves accions, que anteriorment eren ferris, es mouen convertint-se en fronteres dúctils i mal·leables i sovint
SHUPHDEOHV TXH HW SHUPHWHQ H[SHULPHQWDU ÀQV RQ HV SRW DUULEDU
sense prendre mal.
És important, de totes maneres, no oblidar que aquestes experiqQFLHV KDQ GH VHU SHUVRQDOV L TXH V·KD G·DQDU HVSHFLDOPHQW DPE
FRPSWH SHU D QR HPEROLFDUKL D OHV SHUVRQHV TXH W·HVWLPHQ SHUz
que esperen altres coses de tu. Va caldre triar entre el sentiment de
cooperant que em rejovenia i em donava, a vegades, miratges com
HOVTXHKDYLDH[SHULPHQWDWDOEHOOPLJGHO6jKDUDRDTXHOODYLGDPpV
plàcida a la vella Europa, amb les persones que m’estimaven i que
jo estimava.
Sovint sol, al terrat del meu pis a Quetzaltenango46, amb una cerYHVDLXQERQFLJDUUHWPLUDYDHOYROFj6DQWD0DULDLHOVHXÀOOHO6DQtiaguito a la claror de la gran lluna de Xelajú47. Posava a la balança el
IXWXULVHPSUHDFDEDYDDPEHOPDWHL[UDRQDPHQW²TXHKDYLDVHQWLW
dir a un altre cooperant que tenia néts a Suècia - “HOVÀOOVQRKDQGH
ser mai víctimes de les idees descabellades dels pares” D’aquesta
manera es va imposar la tornada per a intentar, després d’un any,
UHIHUSRQWVLÀOVDPEODJHQWLO·HQWRUQTXHHVWLPDYD
46

Segona ciutat de Guatemala amb un 50% de població indígena, especialment d’ètnia Mam. Extret
de: KWWSFDZLNLSHGLDRUJZLNL4XHW]DOWHQDQJR
47

Xelajú o Xela: noms amb què es coneix Quetzaltenango. La cançó“Luna de Xelajú” és juntament
DPE´(OWUHQGH/RV$OWRVµO·KLPQHSRSXODUTXHFDUDFWHULW]DODFLXWDW

Després d’un temps d’adaptació, treballant per l’entitat germana
de la de Guatemala a Girona va imperar el principi de realitat i vaig
tornar al meu lloc de treball segur, en una administració estable.
Sempre, però, amb la idea del retorn i de fer accions solidàries amb
els altres, especialment amb els més febles, no només de Guatemala o del món subdesenvolupat sinó amb els que tenim cada dia
SURSQRVWUH6·LPSRVjXQH[HUFLFLLPSRUWDQWG·KXPLOLWDWGRQFVKDYLD
marxat com a director de la institució i ara tornava com a educador,
passant –fent servir un símil de l’article d’ Edelberto Torres-Rivasdel “Penhaus”48GHO·HGLÀFLDOVHVSDLVPpVEDVDOVGHOPDWHL[

'LQWUHGHODIHLQDWDPEpKHWLQJXWODJUDQVRUWGHSRGHUHVWDUSHU
primera vegada, amb els més petits i dedicar el meu esforç a la conQH[LySUHFRoG·DOJXQDGHOHVVHYHVSHWLWHVQHXURQHV7DPEpP·KD
permès traspassar afecte i estimació de manera directa, pell a pell
a un infant necessitat, amb l’esperança que aquest afecte li fonamenti els pilars d’allò que tant necessitarà: la resiliència. També
voldria deixar clar que la meva feina la considero totalment supletòria i que crec fermament que en aquestes edats primerenques el
YHUWDGHUWUHEDOOV·KDXULDGHIHUHQO·jPELWGHOHVIDPtOLHVG·DFROOLGD
Ara amb l’escriptura d’aquest text faig un pas més i em poso a aproÀWDUOHVKRUHVPRUWHVGHODQLWSHUDUHÁH[LRQDUDPEHOFODULQWHUqV
de millorar la meva tasca i la dels que el puguin llegir.
3HU~OWLPHPSUHJXQWRTXqKDJXpVHVWDWG·HQ3HGULWRVLKDJXpVDQDW
DXQSLVLQRKDJXpVTXHGDWDWUDSDWDODJUDQLQVWLWXFLyRVLKDJXpV
PDU[DWDPEXQDIDPtOLDG·DFROOLGDTXHO·KDJXpVSRJXWSUHVHUYDUGH
48

Vindria a ser un àtic.
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Crec que va ser una decisió encertada per varis motius: des del punt
de vista professional m’incorporava a un espai amb menys responsabilitat institucional però amb una gran responsabilitat educativa i
molt més proper a les tasques pròpies d’un educador social. Aquest
aspecte el considero clau per a no patir el “burn out”. A nivell persoQDODOEDL[DUVLJQLÀFDWLYDPHQWHOPHXQLYHOOG·DQJRL[DUHVSHFWHGHOD
feina, va repercutir positivament en les relacions familiars, potenciant allò que alguns en podrien dir la “felicitat”.

OHVFRPSDQ\LHVSHUQLFLRVHVRVLKDJXpVSDVVDWDEDQVSHU-XVWtFLD
-XYHQLORVLDODSUHVyDOJ~O·KDJXpVDFROOLWLGRQDWHVFDOISHUDFWLYDU
ODVHYDPDOPHVDUHVLOLqQFLDQRKRVpQRPpVHPTXHGDHOFRQVRO
de pensar que algun dia li vaig dedicar una estona i que això el va
DMXGDUÀQVDOOjRQYDVHUSRVVLEOH
6DOXW 3HGULWR L TXH DTXHVW VLJXL HO WHX KRPHQDWJH FRP D YtFWLPD
TXHKDVHVWDW4XHDTXHVWUHODWSURIHVVLRQDOSHUzFDUUHJDWGHVHQ
WLPHQWDMXGLDDOWUHVHGXFDGRUVHVLLQIDQWVLMRYHVDWLUDUHQGDYDQW
Jo seguiré fent petons i plans de treball. Estaré, però, ben amatent a
DTXHOODDFFLySXQWXDOLVRYLQWIRUWXwWDSOHQDGHVLJQLÀFDFLySHOIXWXU
dels nens i nenes al meu càrrec i que a tu tant et va servir i a mi tant
P·KDFDQYLDWODPDQHUDGHYHXUHODIHLQD
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Dos lágrimas
Cuando nací
Me pusieron dos lágrimas
en los ojos
para que pudiera ver
el tamaño del dolor de mi gente

Humberto Ak’abal
(poeta guatemalenc)
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V.- COLOR VERMELL
Consells Professionals

Informe Educatiu
Esperar millores

Naturalitzar relacions

Donar i rebre

Facilitar

Ubicar l’infant en el món

Organitzar la vida

Copsar els problemes a resoldre.

Registrar situacions i conductes

Avançar cap el futur

Mostrar el camí possible

Tutorar la resiliència

Estimar

Intuir el camí
Unificar esforços en equip.
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Involucrar-se

EDUCADOR SOCIAL
Estimar

Saber

Desvictimitzar

Obtenir

Unificar

Comprendre

Capacitar

Instigar

Acompanyar

Aportar

Dinamitzar

Liderar

Ordenar
Reparar

Consells Professionals
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'HVSUpVGHUHÁH[LRQV´a pilota passada” arriba el moment de mullar-se i plasmar aquelles idees o “consells”, que al meu entendre,
KDQGHVHU~WLOVSHUDODWDVFDHGXFDWLYDTXRWLGLDQD&RPMDKHGLW
abans, la meva experiència està centrada en el camp de la mainada petita, aquella que no té els divuit anys. El límit fronterer de la
protecció infantil, on els nens i nenes passen a ser adults legalment
sense deixar de ser, massa sovint, dèbils i vulnerables.
'LItFLOpVFRPHQoDULQWHQWDUpIHUKRDPEXQDFHUWDVLVWHPDWLW]DFLy
partint del mes llunyà per arribar al més proper. Amb un exercici de
pensament convergent aniré d’allò més difuminat a allò més concret i quotidià de la nostra tasca com a educadors socials.
En aquests moments, el que em queda més llunyà com a treballador de primera línia que sóc, són el conjunt de comandaments
intermitjos i alts que determinen l’espai d’actuació de la meva feina. Aquests són un grup d’organismes representats per persones
que normalment resten molt allunyades de la realitat quotidiana de
l’educador social i de les persones ateses.
Aquests organismes estan engranats uns en els altres de manera
que formen un conjunt de peces ajustades entre si que, normal-

ment, esdevenen una màquina feixuga amb inèrcia pròpia de funcionament. Sovint està anquilosada per la circulació de milions de
“comunicats interns”, informes de tota mena o formularis que la
faran arribar als límits de la inoperativitat. Aquesta màquina es converteix en una estructura que s’alimenta d’ella mateixa, perdent la
UHDOLWDWGHOTXHSDVVDDSULPHUDOtQLDGHIRF'HYHJDGHVÀQVLWRW
HQJROHL[DDTXHOOVTXHKDXULDGHVHUYLUIHQWORVSHUGUHRSRUWXQLWDWV
de creixement, només per culpa de milions de tràmits i papers plens
GHVHJHOOVRÀFLDOV

He arribat a pensar que la queixa sistemàtica contra la administració i la seva maquinària no és més que un mer exercici d’autoÁDJHODFLy TXH DPDJD DOJXQHV YHJDGHV OD SUzSLD LQFRPSHWqQFLD
SURIHVVLRQDO&DGDPHPEUHGHODSURIHVVLyKDXULDGHVHUFDSDoGH
realitzar la crítica cap a la “maquinària administrativa” sense caure
en l’ús d’aquesta com a excusa per no rendir al 100% en el seu
treball quotidià.
Crec que un bon consell seria que cada professional es reservés un
HVSDLFRQFUHWSHUDFULWLFDUGLVFXWLULGHQWLÀFDULSODQWHMDUHVWUDWqJLHV
per a millorar la seva relació amb la institució. Cal defugir la crítica
gratuïta permanent i victimitzadora que no porta enlloc, ja que desSUpVQRKLKDWHPSVSHUDWUHEDOODUDPETXDOLWDW
Es podrien establir dos nivells de “maquinària” que afecta els nostres contexts de treball. Una, allunyada de nosaltres però molt propera al poder polític i econòmic que vindria representada pels estaments legislatiu i executiu. Estableixen el marc legal de la nostra
feina. Aquests poders, el legislatiu per una banda i l’executiu per
O·DOWUHPDUTXHQHOVFDPLQVLGHÀQHL[HQHOVFDUULOVSHURQFLUFXODUDQ
OHV IHL[XJXHV PjTXLQHV DGPLQLVWUDWLYHV KHP GH SURFXUDU TXH QR
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/·HGXFDGRU VRFLDO KD GH WHQLU OHV HVWUDWqJLHV DGHTXDGHV SHUTXq
aquesta maquinària no entorpeixi excessivament la seva feina.
Massa sovint, aquest entrebanc es manifesta amb una queixa sistemàtica dels educadors. No és estrany, en àmbits professionals,
sentir queixes dirigides cap a l’administració i la poca operativitat
d’aquesta.

ens trepitgin en el seu deambular, a vegades erràtic, pels camps del
treball social. Fent un exercici de concreció podríem baixar un nivell
en la jerarquia. És propera a la primera línia on estem nosaltres,
ve representada pels càrrecs intermedis, els equips directius i els
coordinadors dels centres o institucions on treballem.
Tenen un poder relatiu a nivell general, però important en el dia a
dia. Han de ser capaços de preservar els professionals del “front”
de les inconveniències de la feixuga maquinària general i llunyana,
KDQ GH VHU HOV HQFDUUHJDWV G·HVWDEOLU HOV SRQWV SHUTXq HOV HGXFDGRUVLHOVHTXLSVGHWUHEDOOVRFLDOSXJXLQWUHEDOODUGHPDQHUDHÀFDo
LHÀFLHQW+DQG·DFRQVHJXLUDPEOHVVHYHVHVWUDWqJLHVHOPtQLPGHVJDVWGHOWUHEDOODGRULHOPj[LPUHQGLPHQW(OVHTXLSVGLUHFWLXVKDQ
de saber establir els camps de treball més fecunds per tal que els
educadors puguin fer la seva feina amb qualitat.
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Remetent-me a la meva vida quotidiana, un dia escoltava a la ràGLR O·H[SOLFDFLy GH OD GLIHUqQFLD HQWUH VHU HÀFDoRV L HÀFLHQWV 3HUmeteu-me que us en relati el passatge ja que per a mi va esdevenir
XQ HOHPHQW FODULÀFDGRU LPSRUWDQW O·HQWUHYLVWDGRU OL SUHJXQWDYD DO
WHUWXOLj OD GLIHUHQFLD HQWUH VHU HÀFDoRV L HÀFLHQWV (O VHJRQ KR YD
LOăOXVWUDUDPEXQDLPDWJHTXHFUHFPROWJUjÀFD'HLDPpVRPHQ\V
que una mosca - d’aquelles empipadores i incansables- pot ser eliminada de dos maneres: una seria dissenyant un complicat aparell
que obligués l’insecte a apropar-se – recordo els invents del profesVRU)UDQ]GH&RSHQKDJXHGHO7%249 – i el situés en un lloc adequat
SHUTXqQRVDOWUHVDPEXQFRPSOLFDWLVRÀVWLFDWDSDUHOOSURFHGtVVLP
a suprimir-la aconseguint el nostre objectiu primigeni. Aquesta màquina – “LQYHQWGHO7%2µKDXULDHVWDWWUHPHQGDPHQWHÀFDoMDTXH
KD DFRQVHJXLW HOLPLQDU HO GtSWHU L GHL[DUQRV WUHEDOODU $UD Ep HQ
FDSFDVKDXULDHVWDWXQDHVWUDWqJLDHÀFLHQWMDTXHODXWLOLW]DFLyGH
UHFXUVRV KDXULD HVWDW PROW GHVSURSRUFLRQDGD DO UHVXOWDW REWLQJXW
3RVVLEOHPHQWODPDQHUDPpVHÀFLHQWLHÀFDoG·DFRQVHJXLUO·REMHFWLX
passa per una pala matamosques o la utilització del típic “esprai”
que cada estiu ens anuncia la nostra estimada televisió.
49

Vegeu KWWSHVZLNLSHGLDRUJZLNL/RVBJUDQGHVBLQYHQWRVBGHOB7%2

6HUHÀFDopVDFRQVHJXLUO·REMHFWLXTXHHQVKHPSURSRVDWLVHUHÀFLHQWpVIHUKRDPEHOPtQLPGHUHFXUVRVFRVDTXHDFWXDOPHQWHQXQ
context de crisi esdevé prioritari.
Una de les principals feines dels equips directius és la de preparar
el terreny per al treball quotidià dels professionals de base perquè
VLJXLQHÀFDoRV/DUHODFLyGHOVHGXFDGRUVDPEHOVHTXLSVGLUHFWLXV
KD GH VHU ÁXwGD L GH FRQÀDQoD FDGD WUHEDOODGRUKD GH VDEHU TXH
aquells que el dirigeixen - que condueixen l’autobús on tots anemsaben el que fan i que realment volen el millor pels seus treballaGRUVLDOKRUDSHUDOHVSHUVRQHVDOHVTXHVHUYHL[HQ

(Q VHJRQ OORF OHV SHUVRQHV DPE FRPDQGDPHQW KDQ GH VHQWLUVH
segures d’elles mateixes i de la tasca que fan. Han de valorar-la i
defensar-la i defugir fer-la per un plus de poder o de remuneració.
6LKRIDQSHUO·DIDQ\GHSRGHUKLKDHOULVFGHFRQYHUWLUVHHQXQD
mena de “ionquis” que necessiten cada vegada una dosi més gran
de poder o diners per estabilitzar el seu desig. La seva dependència
SRWDwOODUORVLHVWDEOLUÀOVTXHHOVOOLJDUDQDOFRPDQGDPHQWFRPD
última solució laboral.
3HUVRQDOPHQWFRQVLGHURTXHOHVGLUHFFLRQVKDXULHQGHVHUURWDWzULes amb la intenció que diferents persones de l’entitat experimentin
el comandament. D’aquesta manera, s’aconseguiria una oxigenació de les direccions i la possibilitat que altres persones vàlides del
grup puguin aspirar a aquests càrrecs. El fet de passar per la direcció d’un centre o un servei ajuda a veure les situacions des d’alWUHVSHUVSHFWLYHV7DPEpKLKDSURIHVVLRQDOVTXHGHIXJHQIHLQHVGH
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De la meva experiència com a director d’un centre d’acollida vaig
DSUHQGUHYjULHVFRVHVLPSRUWDQWV(QSULPHUOORFKDQGHFRQÀDUHQ
els equips de treball i aconseguir aquella autoritat que jo anomeno
“natural”. Una autoritat que no ve imposada per la jerarquia sinó
que es guanya amb la defensa dels companys i del sistema de treEDOOYHDYDODGDSHUODFRKHUqQFLDLSHOVSULQFLSLVUHFWRUVTXHKDQGH
impregnar la tasca directiva. Només d’aquesta manera les persones que dirigeixen seran capaces de tirar endavant sense estavellar
HOYHKLFOHTXHHOVKLKDQFRQÀDW

direcció i prefereixen el que col·loquialment anomenem “treball de
trinxera”. Lloable i valuosa decisió. Crec que caldria defugir la unipersonalitat del càrrec de direcció, apostant per un òrgan col·legiat
amb diferents susceptibilitats però amb un projecte comú.
Podria ser adequat establir un sistema (en cada centre a la seva
manera) per a donar una “investidura” a l’equip de direcció, així
la persona que dirigeix i, en general, l’equip de direcció tindrien la
YDOLGDFLyGHOVVHXVFRPSDQ\VLDL[zEHQHÀFLDULDHOWUHEDOOTXRWLGLj
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Per últim, dir que en cap cas establiria places de concurs per a exercir les funcions de direcció, ja que d’aquesta manera es talla la possibilitat de rotació entre els treballadors del centre i encadena el
càrrec a la seva funció. Crec necessari aplicar l’esperit del canvi en
l’àmbit de treball. El canvi permet, a més d’un descans intel·lectual,
poder tenyir la nostra experiència laboral amb processos i maneres
de fer transversals aportades per altres disciplines, relacionades o
no amb el nostre treball. Caldria deixar sempre clar que la tornada a
les primeres línies de treball no implica una “caiguda del pedestal”
sinó un canvi de funció dintre de l’equip del propi centre.
Amb aquestes consideracions potser evitaríem que les direccions
esdevinguessin “fossilitzades” i donaríem un paper protagonista a
l’equip. S’afavoriria el descans intel·lectual dels directors aconseJXLQW XQD JHVWLy PpV HÀFLHQW L XQD SUHYHQFLy GH OD VtQGURPH GHO
“burnout” en la persona que ostenta el càrrec.
'HVSUpVG·DTXHVWVFRQVHOOVVRUWLWVGHODUHÁH[LySHUVRQDOSHOTXHID
als entorns directius dels centres, institucions o projectes m’agradaULDSDVVDUDSDUODUGHOVHTXLSVHGXFDWLXVHQHOVTXDOVO·HGXFDGRUD
social pot estar inserit.
Han passat els temps dels educadors solitaris que com a “Sherifs”
que anaven “solos ante el peligro” a lluitar contra la injustícia social.
7DPEpKDQSDVVDWHOVWHPSVHQTXqO·HGXFDGRUDVRFLDOQRHVWDYD
reconegut professionalment i treballava sovint per intuïció personal.
Ja no es pot al·legar una manca d’eines i la inexistència d’un corpus
teòric al qual referir la nostra tasca. Han acabat els temps de ser

professionals exclusivament assistencials per passar a ser veritables “tutors de resiliència”.
&UHF TXH HQFDUD KL KD XQV WzSLFV TXH IDQ PDO D OD SURIHVVLy L OD
converteixen, a la vista de col·lectius professionals propers, en una
professió menor, semblant a la que realitzen els monitors de lleure.
Actualment els i les educadores socials es formen en l’àmbit univerVLWDULHQHOTXDOVH·OVGHÀQHL[VHJRQVSDUDXOHVGHOVSURSLVFROăOHFWLXV
i organitzacions d’educadors. L’Associació Internacional d’Educadors Socials (AIEJI50) o l’Associació Estatal d’Educació Social (ASEDES51  KDQ DSRUWDW OHV GHÀQLFLRQV L XQLYHUVLWDWV FRP OD GH *LURQD
(UdG52 V·KLUHIHUHL[HQWH[WXDOPHQWDWRUJDQWDOVHGXFDGRUVHOSURWDJRQLVPHDO·KRUDGHGLUTXLQDPHQDGHSURIHVVLRQDOV·KDGHIRUPDU

La seva formació va encarada a donar títol a professionals de l’acció socioeducativa capaços de contribuir al desenvolupament de la
FRKHVLyLODSDUWLFLSDFLyVRFLDODWUDYpVGHO·HGXFDFLy([HUFLUjOHV
seves funcions en un context de diversitat, tenint presents els drets
fonamentals, la igualtat d’oportunitats i els valors propis de la culWXUD GH OD SDX L OD GHPRFUjFLD '·DTXHVWHV GHÀQLFLRQV HQ VXUW HO
SHUÀOSURIHVVLRQDOGHOVHGXFDGRUVLWDPEpODQHFHVVLWDWGHWUHEDOO
en equip.
L’experiència d’aquests anys em fa pensar que el millor equip és el
format per diferents professionals, ja que normalment la problemàtica socioeducativa no està circumscrita a una sola disciplina d’estudi o interpretació. Gairebé sempre, els casos en els que intervenim tenen una dimensió més àmplia que la que pròpiament es pot
50

L’Associació Internacional d’Educadors Socials a la web. Extret de: http://aieji.net/

51

Associació Estatal d’Educació Social. Extret de: http://www.eduso.net/asedes/

52

UdG al web. Extret de: http://www.udg.edu/
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Tenint en compte el que ens diu la universitat i les diferents assoFLDFLRQVO·HGXFDGRUDVRFLDOpVXQSURIHVVLRQDOTXHWUHEDOODHQOD
intervenció socioeducativa per a la millora de la qualitat de vida de
les persones, grups i comunitats. Les seves funcions varien, dins del
marc general, d’acord amb l’àmbit d’intervenció, el servei, la institució o el programa en què intervingui.

treballar des de l’àmbit educatiu. Sovint ens trobem en situacions
complexes on es barregen aspectes socials, escolars, mèdics o psicològics.
Els equips formats exclusivament per educadors poden quedar circumscrits a l’àmbit de les activitats de vida quotidiana i del treball
directe sobre el menor, mentre que els equips multidisciplinaris o
pluridisciplinaris esdevenen les eines bàsiques en el treball integral sobre les persones en risc d’exclusió social. És important tenir
HQFRPSWHDOJXQVDVSHFWHVDO·KRUDGHWUHEDOODUHQHTXLSVGHIHW
DL[z HVWj jPSOLDPHQW HVWXGLDW L OD ELEOLRJUDÀD pV GHVWDFDEOH SHUz
m’agradaria introduir aquells elements que la meva experiència
P·KDSHUPqVGHWHFWDU/·HTXLSKDGHVHUFRKHVLRQDWSHUzQRDPE
PHPEUHVKRPRJHQLV
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És bo que en els equips apareguin diferents sensibilitats i diferents
PDQHUHVGHYHXUHOHVFRVHV(OSURSLHTXLSKDGHVHUFDSDoG·LQFRUSRUDUHQFRPSWHVGHGLYLGLU6LQRDFRQVHJXLPODFRKHVLyGHO·HTXLS
aquest esdevindrà només un grup que treballa junt. Perdrà riquesa.
([LVWHL[XQDJUDQTXDQWLWDWGHELEOLRJUDÀDDPEPHFDQLVPHVSHUD
FRKHVLRQDU HOV JUXSV SHU D TXH HVGHYLQJXLQ HTXLSV (Q GHVWDFDUp
alguns que crec especialment importants:
Intenció d’aconseguir un mateix objectiu mínim, consensuat i avaluable en el temps respecte del qual el grup se’n fa responsable.
Establiment d’espais d’intercanvi professional, especialment reunions, amb regles pròpies i establertes per l’equip.
&RQÀDQoDHQO·HTXLSLHQHOVVHXVPHPEUHV
Certa complicitat dels membres de cara a estaments superiors o
aliens al mateix (bromes, paraules claus, record de situacions comunes, etc.)
Un equip de treball no es necessàriament un grup d’amics que treEDOOHQMXQWV²VRYLQWODVLWXDFLyHOVKDSRUWDWDWUREDUVH²$UDEp
una certa relació pot ajudar al funcionament del mateix. Establir
dinàmiques que afavoreixin la coneixença entre els membres, situ-

DFLRQVGHGLVWHQVLyRQHVSHUPHWLDÁRUDUOD´SHUVRQDUHDOµGHVHPmascarada de la seva cuirassa laboral. El coneixement de l’altre és
una bona medicina per a posar-se al seu lloc, entendre’l, ser empàtic i utilitzant una imatge molt potent: “caminar dintre les sabates
GHO·DOWUHµ+HDVVLVWLWDGLQjPLTXHVG·HTXLSVRQDL[zV·KDSRUWDWDOD
SUjFWLFDLHOVUHVXOWDWVKDQHVWDWPROWSRVLWLXVGHFDUDDODUHÁH[LyL
el desbloquei. Fins i tot, una vegada, vaig caminar amb les sabates
G·XQ DOWUH L DFRQVHOOR IHUKR  $O PHX HQWHQGUH HO PLOORU HTXLS pV
DTXHOOTXHWUHEDOODMXQWRQHOVGLIHUHQWVPHPEUHVHVWHQHQFRQÀDQça però també aquell en què cada membre de l’equip té una vida
rica i plena fora d’ell.

&DOGUj HYLWDU HVSDLV TXH JHQHULQ GHVFRQÀDQoD L GHWHFWDU WDQW HOV
líders positius com els negatius. Per això crec en la participació de
l’equip en una dinàmica de supervisió educativa, en qualsevol de
OHVVHYHVPRGDOLWDWV(OJUXSKDGHFRQVHQVXDUOHVUHJOHVGHIXQFLRQDPHQWG·DTXHVWD6HUjEjVLFWULDUEpODÀJXUDGHOVXSHUYLVRUD
per tal que aquesta activitat funcioni amb èxit. Haurà de guanyar-se
OD FRQÀDQoD GH O·HTXLS PLWMDQoDW HVWUDWqJLHV FODUHV 3HU H[HPSOH
deixar clar que el que es diu en aquell espai no sortirà d’allà, que
no serà utilitzat en contra de ningú o que no se n’informarà als comandaments, pot ajudar. Amb la intenció de preservar aquest espai
FRQVLGHURTXHHOSURSLHTXLSKDGHGHPRVWUDUTXHOLHVQHFHVVjULD
un possible mecanisme podria ser la participació en el pagament de
SDUWRGHODWRWDOLWDWGHOVKRQRUDULVGHOVXSHUYLVRUD
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Necessitat d’allò que m’agrada anomenar un “espai sagrat” o “un
espai de pau”, on els membres de l’equip poden retirar-se sense por
de ser qüestionats, on s’estableix la treva i on es parla i no es discuteix; no cal dir que aquest espai es especialment important també
en relacions entre equips o entre aquests i els seus comandaments.
0HWDIzULFDPHQWHQDTXHVWHVSDLV·KDQGHL[DWOHVDUPHVLHVWUHXOD
tensió de la relació professional. Aquests “espais sagrats” poden
esdevenir físics prop de les màquines de cafè, en els espais de fumar o en els, poc reconeguts, sopars o dinars de grup. Pot ajudar la
preparació d’alguna dinàmica divertida.

Utilitzant una altra imatge extreta del món de la creativitat, cal que
trenquem cada un de nosaltres i l’equip per extensió aquells “cadenats mentals” que tanquen les reixes que contrauen el nostre
pensament. No ens deixen veure més enllà i ens dirigeixen cap el
fracàs. Cal tenir les claus per obrir-los, a partir del meu treball a l’
EFCI Xela de Guatemala53 són:
/DÁXwGHVDTXHHQVIDKjELOVSHUDJHQHUDUXQJUDQYROXPG·LGHes, conceptes o respostes a una qüestió o problema.
/DÁH[LELOLWDWTXHHQVSHUPHWPDQHMDULSURGXLUGLIHUHQWVPHQHV
de informacions i pensaments, ens orienta des d’altres angles.
3. La sensibilitat que ens permet posseir una capacitat analítica
e intuïtiva per a veure el (nucli) cor del problema.
/·RULJLQDOLWDWTXHpVO·KDELOLWDWSHUDJHQHUDUHOTXHpVQRXHO
que és diferent.
84
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/·HODERUDFLyTXHpVO·KDELOLWDWSHUDGHVHQYROXSDURFRQVWUXLUXQ
pensament o concepte.
6. Per últim, la llibertat que ens permet estar sense lligams interns i externs i es converteix en motor de generació multicolor54.
Tenir en compte i escoltar les persones alienes al món de l’educació
que treballen o estan prop de l’educador. Són aquelles persones,
sovint anònimes pels usuaris i que procuren també pel seu benestar: cuiners, personal de neteja, bugaderia, els xofers, jardiners,
administratius, etc. Cal no oblidar les persones que intervenen en
espais diferents dels pròpiament institucionals: els veïns, l’escombriaire, l’agent cívic o de l’ordre, la botiguera, etc. Recomanaria a
TXDOVHYROHGXFDGRUDTXHHQWULDGHVHQYROXSDUODVHYDWDVFDHVSHcialment en un àmbit institucional, que tingui present establir una
bona relació amb el personal anomenat de “serveis”.
53
54

Veure la web. Extret de http://www.crearmundos.net/efci.html

Extret del treball de sistematització de EFCI 2003/6 a Guatemala editat per Publicaciones EFCI
(Escuela de Facilitadores de la Creatividad y la Innovación) www.elsitiocultural.org con el patrocinio de
OD)81'$&,Ð1.(//2**/D$QWLJXD *XDWHPDOD $EULOGH DFFHVVLEOHD&DWDOXQ\DDWUDYpVGH
www.plataformaeducativa.org (fundació Utopia) on es citen al capítol 9 aquestes característiques de
la mà de Paulo Benetti (formador internacional de EFCI), basat en el manual de la Creative Education
Foundation (traduït per Juan Rodrigo) Rio de Janeiro .17/10/1998

És fonamental la feina de crear sinèrgies entre tot el personal del
centre o servei. Moltes vegades, els equips educatius o els professionals dels equips tècnics de tractament o diagnosi obliden aquesta
norma i incorren en una manca, primer, de respecte i després en
un error greu d’incorporació de tots els agents vinculats a la tasca
socioeducativa. Encara que sembli retòric el refrany que diu “entre
tots fem la força” és ben aplicable a aquest apartat.
Per últim, queda referir-me a les persones a qui servim i a la relació
TXHKLHVWDEOLP(QHOPHXFDVDFWXDOPHQWDPELQIDQWVGHVHPSDrats i més concretament, institucionalitzats en un Centre d’Acollida.

Cal utilitzar el bagatge professional amassat amb anys de treball
LQFRUSRUDQWORGHPDQHUDDOWUXLVWDHQEHQHÀFLGHOVHTXLSVLHPPDUFDUORHQFRQVWUXFWHVWHzULFVTXHGRQLQVHQWLWLFRKHUqQFLDDOHVQRVtres intervencions educatives.
En aquest sentit, personalment, en els darrers temps, m’està serYLQW OD LQFRUSRUDFLy GH LGHHV GH SHQVDGRUV FRP &\UXOQLN %DUXG\
o Rygaard57 i els seus plantejaments sobre la resiliència, els bons
tractes o la possibilitat de recuperació en gairebé qualsevol situació.
&RPMDVHVDSODUHVLOLqQFLDODSRGHPGHÀQLUFRPODFDSDFLWDWTXH
ens permet saber enfrontar-nos a les adversitats i sortir-ne més
IRUWVTXHDEDQVG·KDYHUODSDWLW/DSDUDXODSURYpGHODItVLFDLO·LPDgino com la capacitat que té la molla de recuperar-se una vegada la
55

Declaració. Extret de: http://www.ohchr.org/en/udhr/pages/Language.aspx?LangID=cln

56

Convenció dels drets e l’infant.

57

9HXUHELEOLRJUDÀDGHOWUHEDOO
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Possiblement se’m podrà acusar de fer un discurs obvi però el considero important en un escrit d’aquesta mena. En primer lloc, cal
establir la premissa del respecte cap a la persona, més encara en
el cas de víctimes d’unes experiències o d’un sistema injust. En són
WH[WRVGHUHIHUqQFLDOD'HFODUDFLyGHOVGUHWVKXPDQV55 i, més conFUHWDPHQW HQ HO FDV GH QHQVHV OD &RQYHQFLy GHOV GUHWV GH O·,Qfant56; que tot i ser textos que sovint es mouen en els límits de la
IDQWDVLD VyQ HVFULWV GHOV TXDOV HQV KHP GRWDW OD PDMRULD GHOVKXmans conjuntament.

pressió sobre d’ella es redueix o desapareix, en un primer moment
OD PROOD ÀQV L WRW V·H[SDQGLUj GHVSUpVGHO·DOOLEHUDPHQW/·LQIDQW R
MRYHO·LPDJLQRFRPODPROODLOHVFLUFXPVWjQFLHVTXHO·KDQHQYROWDW
com les pressions, la nostra feina serà anar-les treballant per alliberar-les i que l’infant per pròpia capacitat vagi recuperant-se.
Cal tenir en compte que el temps i la intensitat de les pressions
HVWDEOLUDQXQDUHODFLyGLUHFWDPHQWSURSRUFLRQDODODGLÀFXOWDWGHUHcuperació. Com a consell, recomano efusivament els treballs d’auWRUVDFWXDOVFRP&LUXOQLN-RUJH%DUXG\0DU\RULH'DQWDJQDQR1LHOV
Peter Rygaard en aquest sentit o també els estudis més endarrerits
en el temps de J. Bowlby58 i la seva “teoria del apego”. Crec que
DTXHVWHVOHFWXUHVSRGHQVHUPROWLQWHUHVVDQWVLKHGHGLUTXHDFWXDOPHQWP·KDQSHUPqVHVWUXFWXUDUSHQVDPHQWVÁRWDQWVTXHYDJDYHQ
en el meu entorn professional.
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$TXHVWV DXWRUV P·KDQ DMXGDW D SRVDU HQ FRQWH[W L GRQDU VHQWLW D
comportaments que els infants i joves manifesten en la seva relació
professional amb els educadors socials. Han donat sentit a una de
OHV LGHHV TXH PpV UHFXUUHQWPHQW KDQ DFRPSDQ\DW OD PHYD YLGD L
que vaig escriure en forma de poema fa anys. Permeteu que em
despulli una mica més i entri en el pla personal, potser més propi
d’un altre capítol.
Vaig escriure: “Reserva energia quan estiguis tancat per a gaudir
del futur alliberamentµ/DYDLJLOăOXVWUDUDPEXQDLPDWJHGH&KDUOHV
&KDSOLQHQODTXDOVH·OYHXSUHVRQHU
6LKDJXpVG·DVVHQ\DODULGHHVFODXVSHUWUDVSDVVDUDQRYHVJHQHUDFLons per a fer de “tutors de resiliència” possiblement triaria:
“No perdem l’esperança gairebé sempre hi ha possibilitat de recuperació”
“Treballem en positiu pels infants i persones dèbils, no importa
l’edat”.
58

J.Bowlby. 1907- 1990 fou un psicoanalista anglès, notable pel seu interès en el desenvolupament
infantil i els seus pioners treballs sobre la “teoría del apego”. Extret i traduït de: http://es.wikipedia.
org/wiki/John_Bowlby

”Treballem aplicant sempre “bons tractes”, és la clau perTXq OD SHUVRQD SXJXL DSURÀWDU OD VHYD FDSDFLWDW UHVLOLHQW”.
6HJRQVOHVVLWXDFLRQVTXHKDYLVFXWFDGDLQGLYLGXVHUjPpVIjFLOR
més difícil potenciar la resiliència, entre elles: l’edat, la intensitat del
maltractament, la durada. Haurem de passar del treball quotidià al
clínic segons els casos.
3HU~OWLPODGDUUHUDUHÁH[LySHUDTXHVWFDStWROGHFRQVHOOVSURIHVVLRQDOVHQFRUDWMRDOVHGXFDGRUVHVDIHUIRUPDFLyDVVLVWLUDFRQJUHVsos, a col·legiar-se i a conèixer les novetats del món de l’educació
social. És l’única manera de no quedar tancats en el nostre petit
i mesquí espai laboral. Mai és tard per a formar-se i les persones
TXH DWHQHP HQV KR DJUDLUDQ (Q WHQLP OD UHVSRQVDELOLWDW L WDPEp
l’obligació.
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VI.- COLOR BLAU
Consells Personals
¿Quién Muere?
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Muere lentamente
quien se transforma en esclavo del hábito,
repitiendo todos los días los mismos trayectos,
quien no cambia de marca.
No arriesga vestir un color nuevo y no le habla a quien no conoce.
Muere lentamente
quien hace de la televisión su gurú.
Muere lentamente
quien evita una pasión,
TXLHQSUHÀHUHHOQHJURVREUHEODQFR
y los puntos sobre las “íes” a un remolino de emociones,
justamente las que rescatan el brillo de los ojos,
sonrisas de los bostezos,
corazones a los tropiezos y sentimientos.
Muere lentamente
quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo,
quien no arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño,
quien no se permite por lo menos una vez en la vida,
huir de los consejos sensatos.

Consells Personals
Difícil tasca la que se’m gira també en aquest capítol, donar consells de com col·locar-se personalment davant del treball pedagògic
per no acabar cremat. La nostra tasca, és veritablement difícil donat
O·DOWJUDXG·LPSOLFDFLySHUVRQDOTXHJDLUHEpVHPSUHKHPG·DSOLFDU
a la feina. El perill de cremar-te és real, és un “coma professional”,
XQDTXDVLPRUWVXEWLO7RWLTXHQRpVGHÀQLWLYDHVGHYpPROWGLItFLO
fer marxa enrere per a recuperar la vida professional – també sovint
la personal - especialment en estadis molt avançats de la situació.
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(QDTXHVWFDVODFDSDFLWDWGHUHVLOLqQFLDGHODSHUVRQDGHTXqQ·KH
SDUODWWDQWHQDTXHVWHVFULWKRWpFRPSOLFDWSHUDDFWXDU)HUTXHOD
persona, tota sola se’n surti, és molt difícil. Si se’n surt, les seqüeles
poden ser molt importants i possiblement no reeixirà més forta. NoPpVDPEXQDFRPSDQ\DPHQWSHUVRQDOLRSURIHVVLRQDOSRGUjDQDU
“sargint” les ferides i tirar endavant.
A aquesta agonia professional, amb certa capacitat de reanimació,
l’anomenem amb el nom anglès de “burnout” o també “síndrome
d’esgotament professional” o de “cremar-se psicològicament” . Els
símptomes són variats i també les formes de manifestació segons
HOSHUÀOSHUVRQDOGHOSURIHVVLRQDODIHFWDW
He de dir que llegint els articles que apareixen al peu d’aquesta
pàgina i també arrel de treballs realitzats en el meu centre de treball crec que prevenir el “burnoutµSURIHVVLRQDOKDGHVHUO·REMHFWLX
SULQFLSDODDFRQVHJXLUGLQWUHGHODIHLQD6·KLKDG·DFWXDUGHPDQHUD DFWLYD L QR HVSHUDQW TXH GHVDSDUHJXL V·KD GH IHU DOJXQD FRVD
per evitar-lo i en cas de detectar que en patim algun símptoma ser
FDSDoRVGHSRVDUKLUHPHLHOPpVDYLDWSRVVLEOH1RPpVG·DTXHVWD
PDQHUDFRPSOLUHPGHPDQHUDFRKHUHQWDPEHOQRVWUHHQFjUUHFVRcial i laboral.
Igual que diem que la força d’una cadena és aquella de la seva anella més feble, també, en un escenari laboral que té com a prioritat,
les xarxes i el treball en equip, la força i l’efectivitat vindran donades
per la consistència de cada un dels seus nòduls.

Hem de ser capaços de parar quan ens sentim sota els efectes
G·DTXHVWDVtQGURPHMDTXHVHUjHOPpVEHQHÀFLyVSHUOD[DU[D6L
SRGHPKDXUtHPGHGHL[DUTXHRFXSLHOQRVWUHOORFXQDOWUHSURIHVVLRQDORÀQVLWRWTXHTXHGLOOLXUHFRQÀDQWHQODIRUWDOHVDGHWRWDOD
[DU[D$TXHVWDVHUjIRUWDVLUHDOPHQWO·KHPWHL[LWDPEFRKHUqQFLD

M’agrada pensar que aquests treballadors, ara cremats, plens de
purulentes fístules i que esquitxen fel arreu, en altre temps van ser
professionals de vàlua que substantivaven i estimaven els infants.
$UDGHVSUpVG·DQ\VV·KDQFRQYHUWLWHQYHULWDEOHVSDUjVLWVGHOVLVWHma que els engreixa, estant sempre rebolcant-se en la inconformitat
LGHWHFWDQWWRWKRPFRPDSHULOOSHUDODVHYDHVWDELOLWDW6yQLUUHFXperables.
La majoria de nosaltres no som així i aquestes persones – que no
P·DWUHYHL[RDDQRPHQDUSURIHVVLRQDOV²KDQGHVHUODLPDWJHFDSD
ODTXDOPDLKDXUHPGHWHQGLU1RDEDQGRQHQXQDYLFWLPLW]DFLyPDOsana que les fa sentir inadaptades. Manipulen als companys i a les
HVWUXFWXUHVGHGHIHQVDGHOVWUHEDOODGRUV(VWDQVHJXUHVTXHWRWKRP
HVWjHQFRQWUDG·HOOHVLSRVVLEOHPHQWKDQDOLPHQWDWSURFHVVRVSHU
a que així sigui. Haurien de ser tractades. Caldria que fossin apartades del servei per a protegir la mainada. La meva experiència em
diu que això es molt difícil.
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&RPKHGLWDQWHULRUPHQWODPDQHUDG·DIURQWDUHOVSHULOOVGHOV´estressors” de les nostres feines dependrà de l’estructura personal de
cadascú. Ens trobarem professionals que els abordaran convertint
el seu treball en tediós i privat de qualsevol motivació. Són persones
que, en el meu àmbit de treball: els nens i les nenes, esdevenen
“problemes”. Fan una “FRVLÀFDFLy” dels infants que els redueix a
mers productes que cal controlar perquè no desmuntin el propi benestar. Tenen noms i cognoms i són incapaces de veure l’infant com
una víctima de la qual cal tenir-ne cura i estimar, per ells només són
el “mal necessariµSHUFREUDUDÀQDOGHPHV$TXHVWDPHQDGHSHUsones em fan fàstic i tendeixo a pensar que estan sota els efectes
del “burnout”. Són malalts que cal suportar i a vegades ajudar a
suportar-se ells mateixos.

Massa sovint les direccions o la pròpia administració opta per un
DVFHQVREpSHUXQDHVSHUDSHUTXqDJDÀQEDL[HVRMXELODFLRQVVLHV
tracta de persones properes a ella. Substituir-les o amonestar-les,
esdevé gairebé impossible quan són “professionals” adscrits a
administracions publiques amb contractes blindats pel carrall del
temps.
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3RWVHUHOOHFWRUHPFRQVLGHUDUjHVSHFLDOPHQWYHKHPHQWHQHOVPHXV
SODQWHMDPHQWVVREUHDTXHVWDVSHFWHSHUzHOTXHKHHVFULWKRKHIHW
SHQVDQWHQSHUVRQHVFRQFUHWHVTXHWRWKRPFRQHL[SHUzTXHUHVXOten tapades en el grup amb un acte de complicitat i por evident.
Seguint amb les maneres d’afrontar els “estressors”, altres professionals manifesten els símptomes neguitejant-se i angoixant-se. La
relació entre l’estímul i la resposta és especialment desmesurada.
'HGLFDUDQPROWHVKRUHVDODIHLQDLVHVHQWLUDQFXOSDEOHVGHOVVHXV
errors i dels de la gent que treballa amb ells.
Aquesta actitud pot fer que es vagin aïllant d’altres àmbits de la
seva vida. La família, els amics o les afeccions en sortiran especialment perjudicades. Intentaran “atrapar” la feina sense èxit. No
manifesten desmotivació, ni apatia, però sí un gran patiment que
a la llarga o a la curta també els portarà a un profund esgotament
professional i a la paràlisi pedagògica. Possiblement els serà difícil
dormir i la feina els representarà un esforç titànic. Cal que actuïn
amb diligència i no deixin passar el temps per a treballar pel canvi
abans que sigui massa tard.
3HUVRQDOPHQWHPFRQVLGHURHQDTXHVWJUXSLKHSDWLWHQSUzSLDSHOO
aquests símptomes. M’atreveixo a aconsellar:
Primer de tot, cal reconèixer la problemàtica i compartir-la amb
DPLFVFRPSDQ\VGHFRQÀDQoDLIDPtOLD6LpVSRVVLEOHDPEXQDSHUsona que exerceixi de supervisor personal, potser el propi metge.
(VWDEOLUKRUDULVGHIHLQDLGHYLGDSHUVRQDOSRWVHUPROW~WLOSHUDOD
preservació d’espais temporals amb diferents tasques.
També aconsellaria cercar aquell espai neutral on s’està aïllat dels
“estressors” de la feina. Un lloc estimat personalment on la pau

permeti xopar la pròpia intranquil·litat i on ens sentim especialment
bé amb nosaltres mateixos i amb l’entorn. Espais com cims de muntanya, voreres de platges o indrets de la meva estimada Garrotxa els
tinc com a llocs d’especial recolliment.
És important, i especialment en el cas de tenir un comandament,
intentar, sense oblidar la pertinent empatia, no assumir com a personals problemes d’altres. És imprescindible delegar en els col·laboradors.
Pot ser útil cercar l’ajut d’un professional adequat. L’ajut psicològic
o el d’un “coach” o d’un supervisor expert pot ser clau. Serà important conèixer les sinuositats, els racons i les dinàmiques de la maquinària institucional per a què aquesta no contribueixi a entorpir la
nostra tasca i a deixar-nos despullats davant dels problemes.

(OVHTXLSVKDQG·HVWDUEHQFRKHVLRQDWVSHUDFRQVHJXLUSURSRUFLRQDU
ajut a un dels membres amb problemes o símptomes “burnout”.
7HQVLRQVLULYDOLWDWVGLQWUHO·HTXLSSRGHQSRUWDUÀQVLWRWDHPSLWMRUDU
la situació. Davant del dubte sóc partidari d’exposar els temes a
l’equip sense “despullar-seµGHOWRWeVEjVLFDODÀJXUDGHOFRRUGLQDGRUGHO·HTXLSTXHKDGHVHUXQDSHUVRQDDPEDXWRULWDWFRQIHULGD
pel mateix equip i capaç d’ajudar-lo a canalitzar les problemàtiques
personals i també les grupals.
L’equip de treball és un ens viu i com a tal pot estar malalt i no rendir
al màxim. La salut de l’equip és primordial pel seu bon funcionament, existeixen indicadors d’aquesta bona o mala salut59. Els símpWRPHVV·KDQGHGHWHFWDUSHUSDUWGHOGLQDPLW]DGRULRHOVPHPEUHV
de l’equip. Si existeixen, s’amagaran els problemes, s’establiran lluiWHVGHSRGHULWUDwFLyHQHOVHXVL6LKLKDUHFRQHL[HPHQWLYROXQWDW
59

Pot servir-nos com a guia: Dinámica de grupos “Dinamización de metodologías y procesos para la
democracia participativa” apartat 8 pistes per a detectar al grup sa o malalt. ( pag 29 i 30)
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Per últim, parlar altra vegada dels equips de treball; aquests espais
SRGHQDMXGDUHQJUDQPHVXUDDDOOHXJHUDUHOVHOHPHQWVFRQÁLFWLXV
que es detecten, permeten exterioritzar les problemàtiques i la socialització dels problemes amb la clara intenció de solucionar-los
entre tots.

de millora es podrà avançar.
(OVEHQHÀFLVVHUDQPROWLPSRUWDQWVVLV·DFRQVHJXHL[WUHEDOODUSHUz
WDPEpKHGHGLUEDVDQWPHHQODPHYDH[SHULqQFLDLXWLOLW]DQWO·DUJRW
mèdic, que curar equips greument llastrats és molt difícil. M’atreviria a dir que sovint les profundes reestructuracions són una bona
eina – o l’única – per tornar a començar. El pitjor dels escenaris
possibles serà aquell en què l’equip de treball arribi a l’esgotament
i es cremi produint-se una autoimmolació.
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Massa vegades els i les professionals considerem que la inèrcia
del sistema ens impedeix participar espontàniament en els equips.
Quedem en l’equip com a veritable moble institucional, essent improductius en el millor dels casos, o esdevenint potents generadors
GHPDODOWLDeVODSRVWXUDPpVIjFLO+HPGHUHYHODUQRVKLFRPD
ciutadans individuals i com a treballadors del món social. Altra vegada en el marc dels consells, voldria parlar dels descansos professionals com a prevenció del “burnout”. Sovint utilitzo paraules
com “passavolant professional”, “time out professional” o “l’efecte
somiar” és a dir : “62UWLU0,UDULWRUQ$5”
Cada carrera professional, a l’igual que d’altres, com les curses ciclistes, necessiten descans i un espai per a recuperar forces. Algú
podria dir que les vacances serien aquests espais, però em refereixo a un descans amb un sentit diferent. Un descans que impliqui,
DWXUDUOHVIHLQHVKDELWXDOVLDFWLYDUXQDIHLQDUHÁH[LYDRGHIRUPDFLy
amb un resultat avaluable. Parlo d’allò que s’anomena “llicència
d’estudisµRÀQVLWRW´any sabàtic” per a fer alguna activitat relacionada amb la professió.
Utilitzant termes anglesos, m’agradaria fer servir el terme “time
out”60 aplicat al professional, però no interpretat com a sanció sinó
FRPHVSDLGHUHÁH[Ly3HUWDQWSHUPHWHXPHXWLOLW]DUORDPEXQVLJQLÀFDWJDLUHEpOLWHUDODSUR[LPDWD´temps fora”. La sigla SO - MI - AR
- encara no acrònim reconegut socialment- també m’agrada, me’n
60

Consisteix en separar a l’infant nen del context en el que està passant la conducta anòmala. Durant
l’interval de temps fora, el subjecte no te accés als reforçadors positius que es troben disponibles
normalment en l’escenari (Hernández E. s.f.).

VHQWR LQYHQWRU L UHÁH[D FODUDPHQW HO TXH YXOO GLU ([SUHVVD DFFLy
UHÁH[LyLFRPSURPtVDPEODSUzSLDWDVFD
Considero que és fonamental per a la nostra feina i per a la nostra
salut mental sortir dels ambients de treball i prendre un descans,
allò que els joves i la televisió en diuen un “kit kat” – no sé si està
ben escrit.
En un símil de muntanyisme o senderisme – que es diu ara - seria
aquell moment en què ens aturem, fem un mos, un glop, ens mirem el mapa, estudiem la ruta del cim i contemplem plàcidament
el paisatge. Tot excursionista sap que aquests moments són bàsics
SHUGXUDWHUPHO·REMHFWLX6RYLQWVRPLQFDSDoRVGHYHXUHKRHQOD
nostra vida quotidiana.

El secret, en temps de crisi – deixant les opcions més radicals al
marge - està en no fer una desconnexió total i agafar espais lliures
GLQWUHGHOHVWDVTXHVDSURÀWDUXQDSDUWGHOHVYDFDQFHVIHUXQFDQvi de lloc de treball, de centre, etc. Crec que aquest descans tant
és bo en l’àmbit laboral com en el personal. De tant en tant és bo
“parlar” amb un mateix i sentir-se fora del “soroll” que genera tot el
QRVWUHHQWRUQTXRWLGLj&DOVHUYDOHQWVLDJDIDUHVSDLVSHUDODUHÁHxió i prendre decisions.
En un altre ordre de coses, un dels millors antídots contra el “burnoutµpVODFRKHUqQFLDSHUVRQDOLSURIHVVLRQDO$TXHVWDHQWHVDFRP
a la connexió i absència de contradicció entre les parts de l’argument d’una obra61TXHpVODSUzSLDYLGD/DFRKHUqQFLDHQVPDUFDUjSDXWHVG·DFWXDFLyVHJRQVOHVQRVWUHVFRQYLFFLRQVLDOKRUDHQVSRW
ajudar a millorar la relació amb els altres.
61

'HÀQLFLyH[WUHWDGH www.enciclopedia.cat/
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Possiblement es pensarà que això esdevé fàcil de dir però difícil
de concretar degut als diferents condicionats socioeconòmics i laERUDOV eV FHUW L OD FULVL HFRQzPLFD HQFDUD KR ID PpV GLItFLO &RP
deia abans, la creativitat ens pot ajudar en gran mesura a exercir
aquesta “desconnexió de la xarxa” i “reiniciar el sistema” per evitar errors (tots de termes íntimament relacionats amb la modernitat
més propera).

La societat actual pateix d’una manca de valors clars de referència,
a diferència d’altres temps en què tot estava estrictament marcat
sota l’amenaça d’anar a parar a les calderes d’en “Pere Botero”.
Actualment, la realitat és més elàstica, els temps són “temps de
societat líquida”62 marcats per una enorme incertesa i canvis accelerats que ens descentren, ens deixen orfes de referents i fan
TXHHOVKXPDQVLQWHQWHPDIURQWDUWRWVROVXQHVUHDOLWDWVWRWDOPHQW
noves i canviants sense tenir cap, o gairebé cap, punt de referència
estable. D’aquesta manera el que abans sabíem que estava bé o
PDODPHQWPDUFDQWFODUDPHQWHOEODQFLHOQHJUHDO·DFWXDOLWDWV·KD
convertit en uns aiguamolls grisos on intentem navegar sense que
les arenes se’ns empassin. de referència amb característiques plàsWLTXHVLVHQWLQWQRVKLSURSHUVDL[tSRGUHPHGXFDUHQXQDGLUHFFLy
LSRGUHPHVWDEOLUDOOzTXHDOPHQ\VSHUDQRVDOWUHVpVFRKHUHQW
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3HUGHVFRPSWDWTXHDTXHVWDFRKHUqQFLDEHQHÀFLDUjHOWUHEDOOSHUz
sovint ens farà repensar les nostres actuacions que ara, potser, estaran referides a un marc mínimament estable.
9XOOGLUTXHH[HUFLUDTXHVWDFRKHUqQFLDQRpVIjFLO&DOTXHFDGDVF~ FHUTXL HOV VHXV SDUjPHWUHV qWLFV L GHVSUpV KL DMXVWL OHV VHYHV
DFFLRQV 3RVVLEOHPHQW QR VHUHP HQWHVRV R ÀQV L WRW DFWXDUHP D
FRQWUDFRUUHQWFDOVHUYDOHQWVSHUVHUFRKHUHQWVLDIURQWDUOHVFRQVHTqQFLHV3HUDOWUDEDQGDODSUzSLDFRKHUqQFLDHQVGRQDUjIRUoD
per a la defensa de les nostres posicions davant la feina i la vida.
L’educador, després de fer aquest exercici està més preparat per a
OOXLWDU FRQWUD XQ GHOV FDGHQDWV LQWHUQV PpV IRUWV TXH GLÀFXOWHQ HO
seu treball: els prejudicis.
Són anteriors al propi judici entès com un acte o procés mental pel
TXDO KRP RUGHQD OD VHYD FRQGXFWD HQ IXQFLy G·XQHV QRUPHV XQV
principis o uns criteris determinats63, és a dir, seria un acte o procés
mental desordenat i sense criteri. Es manifesten en formes d’antipatia o de simpatia envers individus, grups, races, nacionalitats,
idees, etc. de manera no raonada i sense proves.
62

Concepte: Zygmunt Bauman. Varsovia 1925. Pot ser interessant llegir l’article ZIGMUNT BAUMAN:
modernidad líquida y fagilidad humana. Del professor Adolfo Vazquez Rocca. Universitat Complutense
GH0DGULGLSRQWLÀFLDGH9DOSDUDLVR([WUHWGHhttp://www.ucm.es/info/nomadas/19/avrocca2.pdf

63
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&UHFTXHFDODFRQVHOODUTXHWRWHGXFDGRUKDXULDGHWUHXUH·VHOJHF64
dels prejudicis i vestir-se amb robes tintades dels processos mentals que permeten veure les coses a partir de les proves. Aquí també
podríem aplicar la premissa de la mirada des de fora i des de diferents angles cercant-ne tots els aspectes possibles.
3RVVLEOHPHQW FRPSDQ\VHV QRVWUHV DPE DQ\V G·H[SHULqQFLD L MR
PDWHL[HQDOJXQDRFDVLyKHPHVWDWWHPSWDWVDHPHWUHMXGLFLVSUHYLV
HQVLWXDFLRQVTXHQRKHPHVWXGLDWSURXEDVDQWQRVHQXQDPHQD
de jurisprudència tècnica que prové d’altres casos anteriors que
KDQSDVVDWSHUOHVQRVWUHVPDQV$L[zQRpVGROHQWSHUzFDOGLVWLQJLU
aquestes aproximacions, de les validacions aportades després dels
processos tècnics escollits per l’estudi de les situacions.

3HU~OWLPGHVWDFDUODLPSRUWjQFLDGHOVHQWRUQVRQKHPYLVFXWLRQ
vivim com a determinants de les nostres maneres de fer i dels paràPHWUHVGHODQRVWUDFRKHUqQFLD&DGDSHUÀOSHUVRQDOpVHOUHVXOWDW
del que pròpiament és meu i de les meves circumstàncies properes
RDOOXQ\DGHVHQHOWHPSVLO·HVSDL&RPGHLDHOÀOzVRI-RVp2UWHJD
y Gasset: “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me
64

Peça de vestir que cobreix el tronc, amb mànigues i sense faldons. Antigament arribava només
ÀQVDODFLQWXUDDFWXDOPHQWpVXQDPLFDPpVOODUJLHTXLYDODO·DPHULFDQD([WUHWGHhttp://www.
enciclopedia.cat

65
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1RKHPGHFRQIRQGUHSUHMXGLFLLVHQWLWFRP~7DQWHOSULPHUFRPHO
segon vénen validats per les tradicions i les costums ancestrals dels
JUXSVKXPDQVHQXQHQWRUQ(OVHJRQSHUzLPSOLFDODXWLOLW]DFLyG·XQ
HOHPHQWGHFDUjFWHUUHJXODGRUSHQVDWTXHXQLÀFDLFRRUGLQDWRWHV
les dades de l’experiència sensible tant externa com interna65 i permet a l’educador fonamentar un judici més acurat. Mentre que la
utilització del sentit comú com a mètode d’aproximació diagnòstica
pot esdevenir esbiaixat i perillós, la generació de valoracions a partir
de prejudicis esdevé directament suïcida pel treball socioeducatiu.
Darrerament se sent sovint i en diferents àmbits professionals, que
cal la utilització del sentit comú per a treballar en les nostres tasTXHVKLHVWLFG·DFRUGQRPpVVLHVYDDPEFXUDDPEHOVSUHMXGLFLV

salvo yo”66 deixant clar que som peces úniques i independents però
que formem part d’un tot més ampli on estem immersos i al que
donem sentit en tant que conjunt d’individualitats.
Les circumstancies que ens envolten poden ser de diferent tipus,
com a més importants podríem destacar les físiques, les socials, les
familiars i les de caràcter econòmic. De totes, les que jo considero
primordials són les socials i les familiars; tant unes com les altres
KDQFRQWULEXwWDIRUPDUHOQRVWUHSHUÀODFWXDOGHPDQHUDGHFLVLYD
7DPEpHVGHYHQHQOHVLQWHUORFXWRUHVPpVYDOXRVHVDO·KRUDGHVRFLD
litzar les nostres angoixes provocades pels “estressors” quotidians.
El cercle o cercles d’amistats i la nostra família, tant de la que proFHGLPFRPODTXHKjJLPSRJXWFUHDUVyQVRYLQWOHVIRQWVDOHVTXDOV
acudim per a sadollar el desig d’ajut proper.
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La síndrome del “burnout” pot minar aquestes relacions i convertir
la persona “cremada” en taciturna i allunyada de la comunicació.
)HUOD UHVHUYDGD WULVWD PDOHQFRQLRVD L ÀQV L WRW LQWUDFWDEOH Dw
llant-la personalment i socialment, aconseguint, d’aquesta manera,
el “burnout” tots els seus objectius.
Tindrem un professional cremat i una persona destruïda. En el camí
TXHGDUDQGHVIHUUHVGHUHODFLRQVTXHYDQVHUHVSHFLDOPHQWVLJQLÀFD
tives i que van fonamentar la pròpia personalitat.
Cal conservar els amics i la relació amb la família i especialment, si
se’n té, amb la parella. Com diu una bona amiga meva “això de les
relacions és com una planta, si no la regues i l’adobes de tant en
tant, es mor”.
Hem de procurar “ser feliços sense morir en l’intent”, és a dir, sense acabar cremats per la síndrome del “burnout”. Cal reaccionar a
WHPSVLEXVFDUDMXGD(QGHÀQLWLYDKDXUHPG·DFWLYDUODQRVWUDFDSD
citat de lluita i cercar “tutors de resiliència” igual que nosaltres fem
amb la gent que està sota la nostra cura.

 ([SRVDGD D O·REUD 0HGLWDFLRQHV GHO 4XLMRWH DVVDLJ GH  ([WUHW GH http://es.wikipedia.org/
ZLNL-RV&$B2UWHJDB\B*DVVHW<RB\BPLBFLUFXQVWDQFLD
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VII.- COLOR VERD

Implicació Personal en la tasca...

Implicació sí, suïcidi no!
Si en sentir crits dintre d’un pou,
salto sense corda, només aconseguiré quedar-m’hi també atrapat.

Propi
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Cal que baixi ben lligat i assegurat pels companys.
Només així, algú dels que ha caigut en podrà sortir i ....
afegir-se a estirar la corda des de dalt, com a ciutadà de ple dret.s

La implicació personal
Consells per trampejar el món
professional i el personal.
0·KDFDOJXWWUREDUXQWHUPHTXHEDUUHJLHOPyQSURIHVVLRQDOLHOSHUVRQDO&UHFTXHO·KHWUREDWHQHOFRQFHSWHGHODLPSOLFDFLySHUVRQDO
HQODIHLQD7RWLTXHMDQ·KHIHWHVPHQWHQG·DOWUHVFDStWROVODFRQsidero prou important com per a conferir-li el privilegi de dedicar-li
unes pàgines, encara que siguin poques, en exclusiva.
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Sempre m’agrada evocar el principi dels meus temps laborals quan
SDUORGHODIHLQD,JXDOTXHHVGLXTXDQHVWUDFWDODKLVWzULDHPSHUmet entendre el present i preveure el futur. Al començar a treballar
UHFRUGRTXHOHVPHYHVDÀUPDFLRQVYHUVODIHLQDHUHQPROWFDWHJzULques, sovint lliures de matisacions i la majoria de vegades es movien en el terreny del blanc i el negre. Deixava de banda els preciosos
JULVRV TXH GyQD O·H[SHULqQFLD ² DL[z WDQW KR SRGHP DSOLFDU HQ HO
món laboral com al personal.
Als anys 80 i 90 volíem ser “professionals” al preu que fos. El nostre objectiu era defugir les consideracions properes a la caritat o
al servei als altres per vocació. Es volia - i calia - professionalitzar
el treball socioeducatiu. Ens emmirallàvem en la desitjada Europa.
$OOjGRQDYHQWLWXODFLRQVLKLKDYLDJHQWTXHFREUDYDVRXVGLJQHVSHU
IHUWDVTXHVG·HGXFDGRU&RPHQojYHPDVHQWLUSDUODUGHODÀJXUDGH
l’educador especialitzat de França i d’escoles d’educadors com Flor
de Maig a casa nostra.
Ràpidament alguns ens vàrem investir com a educadors especiaOLW]DWVHQODLQWHJUDFLyVRFLDOVHQVHPDVVDIRUPDFLyHVSHFtÀFDHQ
DTXHVWFDPS&UHFTXHHQHOIRQVYROtHPGLIHUHQFLDUQRVGHÀJXUHV
de caire assistencial i caritatiu i allunyar-nos de estereotips propers
a “Sor Citroën”67 de la tronada dictadura. Érem joves, teníem força i
HQVKDYLHQHGXFDWSHUDFDQYLDUHOPyQLDYDQoDUFDSHOIXWXU7DPbé preteníem, de manera il·lusa i potser per por, separar totalment
67

Sor Citroën: és una pel·lícula espanyola dirigida per Pedro Lazaga el 1967. Extret de: http://
es.wikipedia.org/wiki/Sor_Citro%C3%ABn

el que era la vida personal i la laboral. Ignoràvem que això és impossible en la nostra feina, on la base del treball és el tracte proper
DPEOHVSHUVRQHVPpVIHEOHVGHOHVTXDOVKHPGHVHU´tutors de
resiliència”.
$PE HOV DQ\V KH DSUqV TXH OD YLGD ODERUDO L OD SHUVRQDO V·KDQ GH
VHSDUDUSHUzTXHKDQG·HVWDUSURSHUHVLTXHGHODVHYDMXVWDEDUUHMD
HQVXUWHOPLOORUWUHEDOOSHGDJzJLF1RKHPGHSHQVDUOLQHDOPHQWL
FUHXUHTXHOHVGXHVSDUWVFLUFXOHQSDUDOăOHOHVKHPG·LPDJLQDUQRV
un món corb on les línies es creuen, circulen paral·leles o divergeixen segons el moment. (veure dibuix en la pàgina introductòria)

Aquells professionals, fortament compromesos amb els moviments
GHO·HGXFDFLySRSXODURLQFORVRVHQPRYLPHQWVHFOHVLjVWLFVRÀQVL
tot, capellans i monges, sovint van acabar cremats pel contacte diari amb una problemàtica que, gairebé sempre, era aliena a la seva
KLVWzULDFXOWXUDOLSHUVRQDO9DQDFDEDUPDU[DQWLHVVHQWVXEVWLWXwWV
SHUDOWUHVWUHEDOODGRUVTXHKLHVWDYHQXQHVKRUHV7UHEDOODYHQDPE
fort compromís, però després marxaven i restaven en realitats norPDOLW]DGHVTXHHOVKLHUHQSURSHUHVLGLIHUHQWVDOHVODERUDOV
$TXHVWVQRXVSHUÀOVSURIHVVLRQDOVWUHEDOODYHQLWUHEDOOHQGHPDQHUD
PROWHÀFLHQWQRGHL[DQWVHLQYROXFUDUÀQVHOSXQWGHVHUIDJRFLWDWV
pel sistema sobre el que realitzen la seva intervenció.
&RPHVSRWYHXUHHQOHVPHYHVUHÁH[LRQVLHQO·jPELWJHQHUDOGHOD
meva exposició vull defensar la separació de la vida personal de la
68

'HÀQLFLyDOZHEhttp://es.wikipedia.org/wiki/Hippie
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1R WRWKRP WUHEDOODYD LJXDO L SURS QRVWUH WDPEp KL KDYLD DTXHOOV
que anomenàvem “hippies”68 (amb una barreja de sentiment de
menyspreu i admiració) que treballaven als barris problemàtics de
ODFLXWDWLWDPEpKLYLYLHQ(VWDYHQLPSOLFDWVDOFHQWSHUFHQWHQHO
VHXWUHEDOO/·H[SHULqQFLDGHOVDQ\VKDGHPRVWUDWTXHJDLUHEpWRWV
aquells “educadors” - per no dir tots i caure en totalitarismes que
QRDMXGHQKDQPDU[DWGHOVEDUULVPpVFRQÁLFWLXVSHULQVWDOăODUVH
i organitzar la seva vida en espais, sovint lliures de problemàtica
social generalitzada.

ODERUDO/·HGXFDGRUVRFLDOKDGHVDEHUHVWDEOLUODGLIHUqQFLDLGHFLGLU
YROXQWjULDPHQWÀQVDTXLQSXQWYROPHVFODUOHV
El resultat de la nostra tasca educativa no es diferencia dels cuinats
TXHFDOFRQIHJLUDPEGLIHUHQWVLQJUHGLHQWV$TXHVWVKDQGHVHUMXVtament mesurats per tal que donin bons resultats. Els ingredients
G·XQ ÁDP G·XQD FUHPD FDWDODQD R GH GHWHUPLQDWV SDVWLVVRV VRQ
bàsicament els mateixos però combinats i mesurats de diferent manera.

COLORS DE NIT

104

&DGDSURIHVVLRQDOKDGHSUHSDUDUHOVHXSURSLFXLQDWLVHUFRQVFLHQW
GHOV LQJUHGLHQWV TXH KL YRO SRVDU L HQ TXLQD TXDQWLWDW $ YHJDGHV
WDPEpKDXUjGHFXLQDUD´cop d’ullµSRVDQWKLPROWDLQWXwFLySHUz
no podem obviar que sovint les millors menges surten d’un treball
curós en el que intervenen les proporcions, les tècniques i uns ingreGLHQWVGHTXDOLWDW1RREOLGHPSRVDUKLDOOzTXHOHVYHOOHVFXLQHUHV
anomenen el “toc personal”, sorgit de la manera de ser de cada
professional.
/HVSHUVRQHVDPETXLWUHEDOOHPHQVKDQGHWHQLUFRQÀDQoDLHQHO
FDV GHOV LQIDQWV PROW PpV VHQVH DTXHVWD FRQÀDQoD HO WUHEDOO QR
HVGHYLQGUjHÀFLHQW6LQRPpVHQVSODQWHJHPXQWUHEDOOGHWLSXVSURfessional, possiblement estaríem assistint – a allò que anomeno –
la “bancarització” del treball socioeducatiu.
M’explico: la mateixa paraula ens evoca espais de despatxos, on
HOOD SURIHVVLRQDO HVWj FzPRGDPHQW DVVHJXW HVSHUDQW D UHVROGUH
per torn les demandes que li plantegen ordenadament els clients.
L’educador social es converteix, d’aquesta manera, en un buròcrata dispensador de subvencions. Cal estar molt atent amb aquest
SURFpVHQHOTXDODOWUHVSURIHVVLRQVIDWHPSVTXHKDQFDLJXWHQWUH
aquestes podríem posar la del professional de la medicina, la del
farmacèutic o la del mateix “treballador social” que moltes vegades
no es diferencien massa dels gestors administratius. Es perden una
SDUWLPSRUWDQWLJUDWLÀFDQWGHODVHYDIHLQD(OFRQWDFWHSHUVRQDOHO
“conèixer”69LHQGHÀQLWLYDODSDUWPpVVRFLDOGHODVHYDIHLQD
69

Conèixer. Acceptar, admetre (algú) com a posseïdor o digne de cert títol, de cert dret, reconèixer-lo.
Extret de: www.enciclopedia.cat.

Per altra banda, la idea de la “bancarització” ens evoca les entiWDWVÀQDQFHUHVRQHOVSURIHVVLRQDOVJDLUHEpQRH[LVWHL[HQVXEVWLWXwWV
per impersonals caixers automàtics o per internet. Desapareix, així,
DTXHOODSURIHVVLRQDOTXHHVFROWDL´reconeix” la persona que ve a
JHVWLRQDUXQVSHWLWVHVWDOYLVTXHOLKDQFRVWDWPROWGHJXDQ\DU
(O FDL[HU DXWRPjWLF KD HVWDW SHQVDW DPE FULWHULV JDLUHEp DQWURSRlògics. Un disseny atractiu a l’igual que una persona vestida adeTXDGDPHQWXQDFHUWDFDSDFLWDWGHGLjOHJDPEODSHUVRQDTXHV·KL
acosta i la possibilitat per fer creure a a persona usuària que és
client i no purament un usuari, gairebé anònim però numerat.

Em preocupa quan veig certes persones d’edat avançada o desfavorits socials que intenten establir diàleg amb la màquina i son incaSDoRVGHIHUKRHQVHUDQDOIDEHWVIXQFLRQDOV$DTXHVWHVSHUVRQHV
els cal algú que les escolti en la seva peculiaritat, els ajudi i acompanyi en el seu tràmit de pocs diners i força problemàtica – serà per
DL[zTXHFDGDYHJDGDKLKDPpVFDL[HUVDXWRPjWLFVLPHQ\VKXPDQV
DOVHUYHLGHOVTXHVRYLQWKRQHFHVVLWHQPpV"
(PQHJRDDFFHSWDULÀQVLWRWDSHQVDUTXHHOWUHEDOOVRFLDOGHFDLUH
educatiu s’està convertint en un simple dispensador d’ajudes, on
l’educador no és més que un acolorit i atractiu guardador guiat per
una pauta, encara que variada, estrictament informàtica. A manera de crit desesperat, demano implicació en la justa mesura, si us
plau: impliqueu-vos.
Impliqueu-vos, impliqueu-vos o la professió s’acaba tal com la
coneixem !!
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3HU~OWLPHOVFDL[HUVWDPEpGHL[HQTXHO·XVXDULDDUDFRQYHUWLWHQ
client (curiosament sovint els usuaris dels serveis socials són anoPHQDWVFOLHQWV H[SHULPHQWLODVHYDFDSDFLWDWKXPDQDGHWULDUFUHen quadres de diàleg que permeten escollir opcions destinades a
estalviar diners al banc. Pots triar si vols rebut en paper, si vols fer
una altra operació, etc.
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VIII.- COLOR NEGRE
El Futur

El futur i nosaltres dos

Propi
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Pescàvem junts a l’Estartit quan era petita.
9DPSHUGUHO·KDPHOÀOLHOSHL[
posàrem els peus a l’aigua i anàvem molls.
Es feu de nit i eixí la lluna damunt les Medes.
Furtius, la vam pescar amb un “tuper” buit.
Després, cerimoniosament, la vam endreçar en una curculla blanca.
$YXLDQ\VGHVSUpVQRUHFRUGDO·KDPHOÀOQLHOSHL[
però...
Encara sovint busquem tots dos, en secret, dins la petxina lluent.

Futur
Per aquest capítol ja no compto amb l’experiència com a aliada perTXqHPSHUPHWLFRQIHJLUSDUjJUDIVPpVRPHQ\VFRKHUHQWV$UDKH
d’extrapolar, mirar endavant i potser fer un salt que no sé on em
durà. Una proposta emocionant i espero, una mica agosarada. Serà
XQDGHFODUDFLyG·LQWHQFLRQVTXHQRPpVHVFRQÀUPDUjDPEHOSDV
GHOVVHJRQVHOVPLQXWVOHVKRUHVLVHJXUDPHQWHOVDQ\VGHYLGDTXH
em quedin en aquesta part del món.
6HPSUHP·KDFRVWDWIHUSUHYLVLRQVHVSHFLDOPHQWGHODPHYDYLGD
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)LQV ID SRF KD HVWDW PDUFDGD SHU OHV YHQWDGHV TXH EXIDYHQ GHLxant-me portar per aquelles que creia més adequades i no sempre
KDYHQWWULDWSURXEp3HUzEpHVWLFDTXtLHQHOVDOWUHVFDStWROVP·KH
DQDWGHVSXOODQWLKHGHL[DWDO·DLUHOHVPHYHVLGHHVLDFFLRQVIHWHV
ÀQV DYXL HQ DOJXQ FDV OHV PHYHV IRUWDOHVHV L HQ DOWUHV OHV PHYHV
GHELOLWDWVYHUJRQ\HVLHUURUV(VSHURTXHDTXHVWH[HUFLFLTXHKHIHW
VHUYHL[LDOOHFWRULKDJLHVWDWFDSDoGHIHUDÁRUDUODLQWHQFLySHGDJzgica de les meves multicolors línies.
$UD HP GLVSRVR D UHÁH[LRQDU VHULRVDPHQW VREUH HO IXWXU XQ IXWXU
genèric i també un de particular.
Em considero una persona experimentada laboralment i amb més
de mitja vida per davant. Crec que puc aconsellar un mètode senzill
per analitzar, diagnosticar i prendre decisions pel futur, que no sé si
HVSRUWDUDQDWHUPHRVLQRPpVTXHGDUDQSHUDIXWXUHVUHÁH[LRQVL
tries. Aquest mètode s’anomena FODA o DAFO70 segons l’autor.
$UDKDDUULEDWHOPRPHQWGHSUHYHXUHGHIHUXQ)2'$SHUVRQDOHLQD
molt utilitzada a Centreamèrica. Caldrà desvetllar les meves fortaleses per a poder utilitzar-les, cercar les oportunitats que caminen, a
YHJDGHVHUUDQWVSHOPyQSHUDSRGHUOHVDSURÀWDULGHQWLÀFDUDTXHOOHVGHELOLWDWVTXHKHGHVFREHUWHQHOPHXSHULSOHGHWHFWDUDTXHOOHV
amenaces que caldrà saber esquivar i per últim prendre decisions.
70

3HUGHÀQLFLy(LQDG·DQjOLVLVHVWUDWqJLFTXHSHUPHWDQDOLW]DUHOHPHQWVLQWHUQVRH[WHUQVGHSURJUDmes i projectes per a prendre decisions.

Crec que els meus cinquanta anys de vida i els meus trenta dedicats
al treball social i educatiu em permetran dibuixar de manera prou
traçuda un possible futur. Un futur, és clar, provisional i sempre amb
possibilitats de canvi dintre d’aquesta societat líquida. M’agradaria
pVVHU FDSDo GH GHVFULXUH OD IRWRJUDÀD TXH FRQVLGHUR SRVVLEOH HQ
HOVSURSHUVWHPSVEpSRWVHUQRXQDVRODIRWRJUDÀDPpVDYLDWXQ
àlbum prou extens amb diferents llibres, fotos i també imatges en
moviment.
Establiria tres llibres diferenciats. Primer col·locaria les fotos del
PHXIXWXULPPHGLDWHVSHFLDOPHQWLQÁXHQFLDWSHOSUHVHQWGHVSUpV
caldria parlar d’un conjunt d’imatges d’un futur proper o de mig termini i, per últim, cercar les instantànies d’un temps més llunyà on
ODWDVFDSURIHVVLRQDOV·KDXUjGLOXwWHQXQHVSDLGHMXELODFLyODERUDOL
TXHDFDEDUjVHJXUDPEODIRWRJUDÀDG·XQDFHULPzQLDIXQHUjULD

Sovint em deixa trist la imatge d’una parella entrada en anys – o
QRWDQWVLWUHEDOODYHQHQXQDHQWLWDWEDQFjULDRQKDQSUHMXELODWHOV
treballadors – que devoren greixosos plats sense gairebé parlar-se.
Traslladen a la taula del restaurant típic el que quotidianament deu
SDVVDUDFDVDGHVGHOPDWtÀQVHOYHVSUH4XDQDFDELDTXHVWIXWXU
llunyà voldria deixar un àlbum prou acolorit per a sentir-me’n orguOOyVLJXDOTXHHPVHQWRRUJXOOyVGHOWUDPUHFRUUHJXWÀQVDYXL7DPbé m’agradaria que en altres temps algú em recordi en la distancia
resseguint aquelles fotos. El futur a mig termini, en l’àmbit familiar,
l’imagino fortament marcat per les etapes universitàries de les meYHVÀOOHVLDPEODSUHRFXSDFLySHUDFRPSDQ\DUOHVÀQVTXHVLJXLQ
autònomes.
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Em referiré primer, lleugerament, a aquesta darrera etapa, amb
ÀQDO FRQHJXW TXH OD LPDJLQR DOOXQ\DGD GHOV jSDWV LPPHVXUDEOHV
HQEXIHWVOOLXUHVG·KRWHOVEXLWVGHYLWDOLWDWMXYHQLORGHSHWLWVSREOHV
prostituïts per la butxaca semiplena de vells afamats de menges
copioses que no es podran acabar. A vegades penso, de manera
sarcàstica, que s’empenyen al suïcidi alimentari com a darrera possibilitat per lluitar contra el sistema que els deprecia pel que són i
que només aprecia la seva bossa.

Personalment considero que estaré immers en una mena de serenor relacional pròpia de l’edat, on els sotracs seran més plàcids,
UHÁH[LRQDWVLWLQWDWVGHFRORUVPpVPDWLVDWVLDOOXQ\DWVG·HVWULGHQWV
coloraines pures. L’objectiu que crec més important serà el de no
FDXUHHQXQDJULVRUSRFHQULTXLGRUDTXHP·LPSHGtVSHQVDUUHÁH[LRnar o avançar personalment i professionalment.
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Imagino un futur laboral personal a mig termini estable dintre de
les estructures de l’administració catalana, patint i paint les atzagaLDGHVDSDUHQWPHQWLUUHÁH[LYHVLVRYLQWLQMXVWHVGHOHV´retallades”.
Serà un temps de crisi que caldrà utilitzar per a “resguardar les naus
a port“,”calafatejar cascos”, “reparar veles”, “carregar queviures” i
“esmolar les einesµSHUWHQLUKRWRWDSXQWSHUDIXWXUHVWUDYHVVHV
quan la mar torni a esdevenir navegable amb certa seguretat per
a naus experimentades però afeblides per l’ús. Donat que aquest
HVFULWKDHVWDWSDULWSHUDTXqJHQHUDFLRQVDFWXDOVLIXWXUHVG·HGXFDdors i educadores socials considero imprescindible fer una incursió
dintre del món professional en aquest capítol.
Crec que la professió està reconeguda i perfectament consolidada
tant a nivell acadèmic, amb el grau universitari, com a nivell profesVLRQDODPEODLQFOXVLyG·DTXHVWDÀJXUDHQGLIHUHQWVHTXLSVLHQWLWDWV
de tota mena. No cal que patim a mig termini per la seva desaparició. Ara ja no cal anar corregint a la gent que ens anomenava
monitors.
La tasca és molt més feixuga i silenciosa, una vegada construït l’ediÀFLFDOHOVHXPDQWHQLPHQWMDKHPÀQDOLW]DWODIDVHGHOHVEDWDOOHV
per “serµSHUHQWUDUHQODGHO·DGPLQLVWUDFLyGHOTXHV·KDDFRQVHJXLW
Exemples del fracàs de l’administració els tenim cada dia, sovint
s’aconsegueix un objectiu socialment just que una vegada assolit
queda sobrevivint i en el millors dels casos malvivint prostituït en un
HVWDWSURSHUDODFDWDWRQLD1RPpVKHPGHSHQVDUHQOD'HFODUDFLy
dels Drets Humans o en l’àmbit més proper a la meva feina en la
&RQYHQFLyGHOV'UHWVGHO·,QIDQWLHOVHXUHÁH[HQODVLWXDFLyUHDOGH
la infància al món al 201271.
71

Podeu consultar a Estado mundial de la infancia 2012: Resumen ejecutivo http://www.unicef.org/
spanish/publications/index_61790.html

Si llegim els escrits de Jesús Vilar72HQVUHDÀUPDHQDTXHVWDLGHD
VHJRQVHOOFDOTXHKLKDJLXQSURFpVUHÁH[LXTXHKDGHFXOPLQDUDPE
la construcció d’una identitat sòlida. També ens diu que aquest proFpVSDVVDSHUODLGHQWLÀFDFLyGHOVHOHPHQWV´clau” de la professió
que aglutina en dos. Per una banda la manca de neutralitat política
GHODQRVWUDWDVFDLSHUO·DOWUDODQHFHVVLWDWGHUHÁH[LRQDUVREUHHOV
límits i les possibilitats de la pràctica pedagògica73.
Ens diu textualment que “aquest tipus d’exercici no és senzill, sobreWRWHQOHVSURIHVVLRQVRQSHUGLYHUVRVPRWLXVKLKDXQFODUSUHGRPLQL
GH O·´DFWXDFLyµ HQIURQW GH OD UHÁH[Ly FRP pV HO FDV GH O·HGXFDFLy
social), per la qual cosa convé establir uns mecanismes clars que
permetin allunyar-se dels problemes quotidians de la pràctica proIHVVLRQDOLSRVVLELOLWLQIHUDTXHVWH[HUFLFLGHUHÁH[LyLQWHUQDµ

Caldrà parlar en aquest futur a mig termini de la dimensió ètica de
la professió i altra vegada com ens plasma Jesús Vilar, “sistematitzar la normalització de l’ús de l’ètica professional en el conjunt de
la professió, tant per decidir valors que donen sentit a la seva funció
social, com per a resoldre i gestionar de forma efectiva els possibles
FRQÁLFWHVGHYDORUTXHHVGRQHQHQOHVVLWXDFLRQVFRQFUHWHVGHOD
pràctica professional.”
Al parlar d’àmbits més genèrics d’aquest futur i de la societat en
general, aquesta me l’imagino, amb un cert grau de pessimisme
²KRUHFRQHF²LVHPSUHWHQLQWHQFRPSWHODVHYDWLSRORJLD´líquida”, marcada per un genèric desencís cap a les institucions de tota
72
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&DOXQDSURIXQGLPHQWHQODSUzSLDWDVFDXQDUHÁH[LyJHQHUDOVREUH
OD SURIHVVLy L SHU ~OWLP XQ SURFpV UHÁH[LX LQGLYLGXDO GH FDGD SURfessional respecte de la seva tasca i de la seva inserció en el món
GHOV6HUYHLV6RFLDOVLO·HGXFDFLyTXHQRKHPG·REOLGDUpVO·REMHFWLX
fonamental de la nostra professió i que la diferencia de l’estol d’altres que, si bé estan relacionades amb els serveis a les persones no
procuren per elles des del nostre punt de vista.

mena (polítiques, econòmiques i socials). Per altra banda i –també
KRUHFRQHF²IHQWXQH[HUFLFLGHSRVLWLYLVPHLQJHQXDPEXQFDQYL
de tendència cap una societat més austera en tots els sentits i amb
una consciència més profunda de solidaritat i cooperació mundial. Ja per últim em queda parlar del futur immediat que passa per
DFDEDUDTXHVW HVFULWGHL[DQWWUHQWDDQ\V GHUHÁH[LRQVDOHVPDQV
de lectors aliens a mi. Sovint les previsions fallen i cal pensar en el
moment i com diu una altra bona amiga “Iremos construyendo los
puentes a medida que vayan apareciendo los ríos”.
Moltes vegades, els que ens dediquem al món de l’educació social preveiem en programacions, ben confegides i estructurades, les
intencions d’un procés de tutorització de resiliència sabent que les
coses poden canviar en qualsevol moment.
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Les persones que atenem – infants maltractats, vells, drogoaddictes, població reclusa, dones maltractades, persones amb malaltia
PHQWDOHWF²WHQHQGLItFLOSODQLÀFDUMDTXHOHVVHYHVFLUFXPVWjQFLes canvien constantment. Massa sovint els sentiments de culpa,
OHVPDODOWLHVOHVSHUVRQHVHQOHVTXHFRQÀHQRHOVWz[LFVHVWDQD
l’aguait per a colpejar-les sense pietat; aquestes persones, sempre
febles, esperaran respostes diferents en cada moment de nosaltres
i de les nostres programacions laborals futuristes.
(OVSURIHVVLRQDOVPpVHÀFLHQWVVHUDQHOVTXHVLJXLQFDSDoRVG·DGDStar les programacions i les accions als canvis, portant a la realitat
allò de que “les programacions són, sovint, per saltar-se-les”.
6LHQVÀ[HPHQHOPyQGHODLQIjQFLDLO·DGROHVFqQFLDYHLHPTXHHOV
infants maltractats sovint aprenen a partir de l’assaig i l’error, més
tard ja racionalitzaran i també seran capaços de projectar i abstraure per a obtenir millors resultats i fonamentar les pilastres de la
VHYDYLGDDGXOWD(VWLFVHJXUTXHTXDQWUHEDOOHPDPELQIDQWVKHP
GHOOHQoDUQRVDPEFHUWDYHKHPqQFLDFDSDSODQWHMDPHQWVLREMHFtius pedagògics que prevegin l’assaig i l’error, sense oblidar però la
dimensió professional de la nostra tasca que obliga a corregir els
fracassos, aprendre d’ells i potenciar els resultats reeixits.

1R HP FRQVLGHUR XQD SHUVRQD HL[HOHEUDGD R TXH ÁLUWHMD DPE OHV
línies vermelles de la inconsciència, només pretenc animar a fer
coses, a llençar-nos alguna vegada a la piscina sense massa seguretat. En resum, si no provem, no sabrem com és allò que descoQHL[HPRTXLQHVVHQVDFLRQVKDXUtHPH[SHULPHQWDW&RPDSHUVRQD
GHPLWMDQDHGDWKHGHFUHXUHTXHVLODPHQWHVPDQWpMRYHO·HQYHOOLment serà més lleuger.
Moltes vegades el cos ens voldrà frenar i caldrà que sigui l’enteniment aquell que ens faci avançar. Estic segur que els ciutadans que
DWHQHPKRDJUDLUDQ

$TXHVW pV HO SURFpV TXH KDXULD GH IHU TXDOVHYRO HGXFDGRU VRFLDO
DPEWHPSVGHWUHEDOODO·HVTXHQD(OVDQ\VHQVKDXUDQFDUUHJDWXQD
pesada motxilla de vivències. Igual com fem en aquells trasters que
WHQLPDFDVDLTXHDUULEDXQGLDTXHKHPG·DLUHMDUFDOGUjIHUQHWHMD
i destriar.
3ULPHUFDOGUjYHXUHTXqKLKDLIHULQYHQWDULGHVSUpVRUGHQDUHPHQ
diferents categories. Caldrà fer un procés dolorós de tria per decidir
TXqV·KDGHVHJXLUFRQVHUYDQWLTXqOOHQoDUHPRGRQDUHPSHUUHFLFODWJHSHU~OWLPYHXUHPTXqVH·QIDGHOTXHKHPVDOYDWLGRQDUHP
protagonisme a cada peça recuperada.
El que vagi apareixent en el futur s’anirà incorporant al propi currículum i potser algun dia podran ser posades en públic en un escrit
de memòries o en la taula poc il·luminada d’un bar de casa nostra
o de qualsevol lloc del món on un educador o educadora puguin
treballar.
FODA del futur immediat: Decidir de manera ordenada i fer públiTXHVDTXHVWHVUHÁH[LRQVHVFULWHVHQDTXHVWWUHEDOO
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Vull fer un darrer exercici de nuesa, a mig camí entre l’àmbit professional i el personal, vull aplicar-me a mi mateix un procés FODA,
en directe, sota l’atenta mirada del lector, passo a actuar, projectant-me en el futur més proper. Poso les cartes sobre la taula i desvetllo intimitats profundament meves, és potser el darrer esforç que
WLQFJDQHVGHIHUSHUWDOTXHHOTXHKHDQDWHVFULYLQWDGTXLUHL[LVHQWLW

Fortaleses
Àmbit personal
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Àmbit laboral sòcioeducatiu

0DGXUHVDHTXLOLEULSHUVRQDO
Superació de l’època de burnout
Experiència
Formació en Creativitat, i desenvoluSDPHQWKXPjVRVWHQLEOH
Formació en treball social
Ganes de veure més enllà
Caràcter positiu
Coneixement personal
Entorn social i familiar ric
Curiositat
Facilitat i gust per escriure
Valoració social dels meus escrits
6HQWLWGHO·KXPRU
Ganes de comunicar

•
•
•
•
•

Estabilitat laboral
Superació conscient d’època burnout
Experiència
Motivació
Gust per la feina
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Oportunitats
Àmbit personal

Àmbit laboral

• Fer 50 anys i plantejar-me l’altra mitja
vida tant a nivell personal com laboral

• Treball de nit, temps per escriure
• Època tranquil·la en l’àmbis laboral,
escàs compromís institucional i màxim
amb la professió i els infants atesos

Debilitats
Ambit personal

Àmbit laboral

• Certa tendència a l’acomodament
• Moments de desànim
• Certa sensació d’impotència davant la
situació de ‘crisi’ actual
• 3RUDOIUDFjVDOSUHVHQWDUOHVUHÁH[LRQV
de manera pública

• Sensació d’esgotament creatiu
• Traspassar l’experiència als altres actors socials amb poca motivació

Amenaces
Àmbit personal
• Circumstàncies familiars adverses
(malalties pròpies o d’éssers estimats,
envelliment d’ascendents, etc)

Àmbit laboral
•
•
•
•

Crisi econòmica
Enduriment de les condicions laborals
Problemes econòmics
Ressorgiment de signes de ‘Burnout’

DONAT QUE:
7LQFIRUWDOHVHVVXÀFLHQWVSHUDSODQWHMDUPHHVFULXUHOHVPHYHVH[periències de més de trenta anys de treball i intentar traspassar-les
als demés perquè les utilitzin, si volen. Ara, fets els 50 anys es un
ERQPRPHQWSHUIHUXQDSHWLWDDWXUDGDUHÁH[LYDVREUHHOFDPtIHW
valorar-lo i prendre decisions. Tinc temps pel fet de treballar de nit.
Podré aplicar la formació en creativitat i innovació a l’escrit, les teories de “l’apegoµLODUHVLOLqQFLDLWDPEpHOTXHKHO·DSUqVHQHO0jVWHU GH 'HVHQYROXSDPHQW +XPj 6RVWHQLEOH 8QD DFWLYLWDW UHÁH[LYD
em prevé del “burnout”.
Decisió pel futur immediat: “$SURÀWROHVFLUFXPVWjQFLHVHVFULFOHV
UHÁH[LRQVLOHVIDLJS~EOLTXHV”
VAIG AL COMENÇAMENT DE L’ESCRIT PER REPASSAR-LO!
6·KDWDQFDWHOFHUFOHGHPRPHQW
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,;%LEOLRJUDÀDLZHERJUDÀD

Propi
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Tancat només veig el que conec i intueixo el desconegut
6LREURODÀQHVWUDÁDLURO·DLUHIUHVF
Si trec el cap sento el món
Si surto hi participo
Llegeixo, clico, xatejo, cerco i, per damunt de tot observo i penso.

%LEOLRJUDÀDLZHEV
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