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de atención primaria y su papel preventivo con ía infancia en situación de

riesgo social, así como con la particular historia del Ayuntamiento de Lleida.

El hecho de que la figura se creara desde la fusión de educadores

especializados y animadores socioculturales que estaban ejerciendo dichas

ocupaciones desde hacía alrededor de diez años, así como el hecho de

ejercer las funciones de educador sin tener una formación específica, dado

que la Diplomatura Universitaria se creó posteriormente, !y la institución no
i¡

los formó al respecto, explica las diferencias metodológicas que ya han sido

comentadas, así como muchos de los problemas vividos por el equipo actual

de educadores. Entre todas las analizadas cabe destacar la falta de
¡i

referentes y modelos comunes de intervención, el queme profesional, el

cansancio profesional, la falta de reconocimiento de su labor, las dificultades
.1

de coordinarse con todos los profesionales (dentro y fuera de los propios

servicios de atención primaria), que tiene que ver con la prevención de las

situaciones de riesgo de infancia, la dispersión del encargo institucional y
il

las múltiples tareas que deben realizar, así como la necesidad de atender

constantemente las urgencias. ;

Finalizadas las conclusiones referidas al análisis de la realidad,

¡pasaremos a comentar los principales aspectos propuestos , para la

^elaboración de sin nuevo modelo didáctico y las aportaciones ;para mejorar

aspectos curriculares, así como la figura del educador en el seno de.los

servicios sociales de atención primaria. ;

El modelo didáctico que se propone para intervenir con la infancia en

situación de riesgo social, partiendo de las coordenadas establecidas por el
If

modelo comunitario y las necesidades del contexto de la1 ciudad de Lleida,

intenta incorporar algunas respuestas válidas para mejorar dicho proceso de

intervención, y sobre todo, para incorporar el factor educaiivo en él.
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En la sistematización de dicho proceso de intervención didáctica, el ¡

primer esfuerzo vendrá dado por la definición del grupo de incidencia, ya ||

que no existe un organismo externo que lo haga; así, cuando un municipio j»

decide llevar a cabo intervenciones educativas con la infancia, desde sus 'I

servicios sociales de atención primaria, el primer paso deberá ser llevar a e*

cabo una correcta definición del grupo sobre el que pretende incidir. Para P

ello es tan importante partir de un correcto grupo destinatario, que desde ||

nuestro punto de vista, debe utilizar los Derechos de la Infancia de la

Convención como punto de referencia, y hacer hincapié en las consecuencias II

que puede tener en la socialización del niño su no consideración, como '

contextualizarlo al grupo real de la ciudad donde se vaya a aplicar, en este jl
vi»

caso Lleida.
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Una vez se haya establecido el grupo de incidencia, a la inversa que en

situaciones educativas no formales, se decidirán los objetivos generales de •

las intervenciones educativas desde los servicios sociales de atención

primaria. Para dicha definición se tendrá en cuenta la definición del (|

grupo,así como parámetros que nos vienen dados por el modelo comunitario:

los objetivos deben hacer referencia a los niños, a sus padres y a los p

entornos, y todos ellos deben ser de carácter educativo; es decir, deben ^

incidir en aquellos cambios que favorezcan el crecimiento y la •

independencia, para conseguir no solo una reparación y contención de m

situaciones concretas, sino una autonomía de los sujetos respecto a los ™

servicios, así como un aumento de su capacidad de ser conscientes de sus É|

límites y de dar respuesta a ellos. Así, nos parece igualmente importante,

plantearse objetivos referentes a los padres en su dimensión personal (para '•

disminuir su vulnerabilidad al maltrato/abandono) y a su dimensión
i.

educativa (para capacitarles en el desarrollo de sus funciones paternas), a 1
' ' P

través de objetivos de concienciación y motivación, como objetivos referentes

a los niños que favorezcan su integración social, para prevenir la •

i
I
I



I
I
i
I
I
I
i
i
I
I
I
i
I
I
I
I
I
1
I
I
I

CONCLUSIONES

' . • « " •

desadaptación social, y como objetivos referentes al cambio social para
¡!

favorecer los cambios necesarios en los entornos de interacción, para que no

refuercen los déficits familiares, a través de actitudes) de rechazo de la

infancia en situación de riesgo.

'i

El planteamiento de estos objetivos se sustenta en la definición de la

infancia en situación de riesgo social: sin una intervención en los niños y en

sus entornos familiares y demás entornos señalizadores, no se conseguirá
i

una mejora de su situación, especialmente cuando se actúa desde su medio

natural, y por lo tanto aún está más justificada una intervención desde un
' • '[

prisma ecológico. Esta propuesta, si bien dará respuesta a una de las
•i

necesidades planteadas por los propios educadores como es la de dar un
l|

referente común a sus intervenciones, también cuenta con uno de los
i

elementos que más incredulidad les despierta: los objetivos para el cambio

social. Sin embargo, se insiste en este hecho desde el momento en que

definimos los procesos de inadaptación como una interacción desajustada

entre el sujeto y sus entornos. ;
i|

Una vez planteados los objetivos generales, se inicia un proceso de
' ' • • IIconcreción de la intervención, ya que se pasa al grupo de aprendizaje; por lo

tanto, ya se ha detectado un núcleo familiar que presenta características
I

que hacen prever la posibilidad de que los niños estén viviendo una
Isituación de riesgo social. Es en la fase de evaluación inicial donde se han
j! •

percibido mayores dificultades ya que, en el estudio de .la realidad, se ha

constatado una falta de sistematización y de explicitación de ciertos

elementos, que comporta importantes consecuencias en la posterior

intervención. En primer lugar, proponemos que en la primera fase se recoja

información, tanto del niño, como de la familia, y del entorno, y que ésta se
1

recoja, en la medida de lo posible, a través de técnicas üKÏirectas o directas

en el medio natural, que permitan calibrar las dificultades en las
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T

interacciones. Con ello queremos evitar lo máximo posible las situaciones ^

artificiales de despacho, que sirven para recoger largas listas de datos, y II

potenciar aquellas más reales que pongan en un contacto más natural al

educador, a los padres y a los niños. Esta orientación se encamina a dar

solución a una de las principales problemáticas detectadas en estas

intervenciones: la falta de conciencia del problema y de motivación de

cambio por parte de los padres, que creemos que se inicia con una falta de j|

consideración en esta primera fase. Así, con una valoración centrada en un ^

diagnóstico educativo, que tenga presente la distancia entre el motivo de II

intervención, la demanda de la familia, así como las posibilidades de cambio

de las familia ante una intervención de calidad, se favorecerá la I

delimitación de este hecho en todos los momentos del acto didáctico.

A pesar del carácter procesual del diagnóstico educativo, que deberá

acompañar los momentos interactivo y postactivo, entrando a formar parte

de la retroalimentación a través de la evaluación continua, esta primera

aproximación diagnóstica y valorativa, completada por los aspectos positivos

y compensadores de la familia y del contexto, es la que nos permitirá decidir

la problemática que hay que abordar. Esta toma de decisiones deberá, sin

duda, ser la primera fase que tenga presentes los dos elementos que antes

hemos mencionado: la falta de conciencia del problema y la falta de

motivación.

664

II

II

1

1

1
Estos dos elementos o características en la mayoría de los núcleos

familiares, deberán ser dos de los objetivos didácticos presentes en las

intervenciones, y deberán delimitar el planteamiento de las estrategias, de •

tal manera, que independientemente de los recursos concretos para cada •

madre, padre o niño, se trabaje desde una perspectiva motivational a través •"

de una relación educativa de calidad y de la consideration constante de

todos los usuarios como personas -que toman sus propias decisiones. Si H
ra?
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queremos conseguir verdaderos cambios educativos, se deberán' favorecer

aquellas estrategias que aumenten la motivación intrínseca del sujeto,

haciéndole participe de las decisiones y elevando su competencia, para que

cuando desaparezca la intervención educativa, los cambios permanezcan en
i|

las personas. Todo ello requiere un trabajo de concienciación, motivación y
•i

participación, para llevar a cabo una derivación correcta y efectiva a los
¡i

servicios normalizados, y, en ocasiones especializados, así como a
i

determinadas iniciativas sociales que permitan un trabajo en red mediante
¡|

todos los recursos del entorno natural, por parte del educador. Por ello, las
l|

estrategias y las intervenciones que este educador plantee, deben alejarse

de una postura tecnicista y aproximarse a una más participativa que

favorezca y tenga en cuenta el punto de vista de los usuarios.
¡¡

Con ello se puede llegar a concluir que el rol del educador en servicios

sociales de atención primaria, será potenciar la creación de recursos en la

red social, potenciar la integración de padres y niños en djlos, a través de la
'!

derivación y la coordinación con todos ellos. De hecho, su papel será de
• . i

compilador de la intervención en cada núcleo familiar que se realizará desde

diferentes entornos y servicios, así como velar por una correcta coordinación

entre todos ellos y ejercer funciones de acompañamiento en la derivación a

ellos de la familia. Y esto, hasta el punto de que cuando nos referimos a

niños de edades muy tempranas, sus intervenciones directas con ellos deben

ser más en un segundo plano, incidiendo de forma directa sólo en los
¡j-

entornos y mucho más en los padres, mientras que en edades más elevadas
I

sus intervenciones directas con los niños irán en aumento. Ello explica, que

su labor se entienda más desde la retaguardia y que la I intervención con

objetivos concretos se haga desde diferentes recursos (escuelas de padres,

trabajadora familiar, centros infantiles, aulas de refuerzo escolar,...),

aunque la vivencia de este hecho por parte de algún educador sea negativa,

dado su carácter menos intervencionista y más de mediador.
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Por ultimo, la evaluación que proponemos para llevar a cabo esta ^

intervención didáctica es básicamente procesual; en primer lugar por el III

carácter dinámico del propio diagnóstico, que hace necesario que se recojan .W

los cambios constantes en los propios usuarios y en su motivación y W

concienciación,; por otro lado, por razones sobradamente conocidas, como rji

son la necesidad de ir ajustando el proceso a partir de los cambios que ™

acontecen durante el momento interactivo, y la de esos ajustes en función jj|

del logro parcial de los objetivos. Sin embargo, y aunque esta evaluación sea

la fundamental, no menospreciamos la función de la final. De hecho jjl

consideramos básico que la intervención tenga una temporalidad concreta, *
ÍM

que obligue a realizar dicha evaluación, independientemente del resultado, II

va aue en el estudio de la realidad se ha constatado aue esto multiplica las

pararse a evaluar cuando surgen problemas. Por ello la evaluación final ¡

adquiere importancia, dado que es la que permitirá tomar decisiones sobre fp

el futuro, entre las que se incluye cerrar el caso por el éxito de la ;-
fflintervención o por las escasas posibilidades de tenerlo dada la continua w

falta de colaboración de la familia. m

Con ello también llegamos a la conclusión de que, si bien dicha falta de j»

colaboración es prácticamente constante, la verdadera prevención radica en ™

intervenir a pesar de ello y hacerlo con la intención de mejorar la jn

motivación con las orientaciones que hemos dado, y de forma especial con la •

relación educativa. Esto no es contradictorio con el hecho de decidir no jj|

continuar una intervención si, después de un proceso en este sentido, la
j

familia sigue sin mostrar cambios ni intenciones de cambiar, y la situación JB

de los niños no se agrava (se cerraría el caso) o bien si se ha agravado (se

derivaría el caso a los servicios especializados). I
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Queda, para finalizar este bloque de conclusiones sobre la prospectiva,
' ' • 1dado que ya hemos hablado de la figura del educador enclavada en sus

intervenciones con infancia, ver como las aportaciones l i y cambios a nivel

curricular, mejorarán cualitativamente las intervenciones didácticas que

acabamos de describir. De hecho, queremos remarcar la necesidad de incluir

en los proyectos, el grupo de incidencia y los objetivos de referencia, que

sirvan como punto de mira y como unificación de criterios y de metodología
11

a las intervenciones de los educadores. Por ello, es importante que se recoja
ii

un grupo cuanto más contextualizado mejor, así como los objetivos

educativos a conseguir, ya que en el campo de la educación social, los
1

objetivos que se recogen en Proyectos no suelen ser de carácter educativo.

En referencia a la programación educativa individualizada que recoja
Lla sistematización y la intencionalidad de la intervención con un núcleo

familiar, cabe resaltar la necesidad de que responda a iun diseño abierto,

sensible al contexto, con secuencias metodológicas abiertas, objetivos
;l

holísticos y abiertos, así como con una evaluación formativa que permita

continuos ajustes. Esta recomendación se debe a! que, dadas las

características del contexto en que se lleva a cabo dicha intervención, así

como las problemáticas expresadas por los educadores, parece que un diseño

abierto es el más adecuado. Finalmente, y en consonancia con lo que hemos

venido diciendo hasta ahora, queremos remarcar la necesidad de plasmar

por escrito, en la parte de diagnóstico y valoración dentro de nuestra
i

propuesta de PEÍ, el motivo de la intervención, la conciencia de problema de

la familia y sus posibilidades de cambio. !

. i
No queremos finalizar las conclusiones de este trabajo dé investigación

1 • ' • , "" !í . "' -

sin proponer algunas líneas de futuro que se han ido perfilando durante el

estudio de esta compleja realidad. " | i
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Respecto a la figura del educador social, cabria dedicar esfuerzos para JL

concretar cómo se delimita su intervención profesional en un equipo P

multiprofesional con un asistente social, ya que se ha podido detectar que fí

este es un problema vivido por ambos profesionales, llegando a la -"

concurrencia de funciones cuando trabajan desde los servicios sociales de jjl

atención primaria.

|
Otro campo de estudio se refiere a la elaboración de modelos de ™

intervención para la infancia en situación de riesgo social, cuando las JA

causas de dicha situación escapan a los entornos familiares. Es decir r

>'

intervenir en la prevención de maltratos entre iguales, desde los mass

media o desde el urbanismo, por citar algunos ejemplos. II

objetivo que se pretende conseguir y que está directamente relacionado con

el fruto de esta tesis, es la aplicación del modelo didáctico propuesto a ]J

diferentes contextos de servicios sociales de atención sociales primaria, a ,

través de su contextualización, con la finalidad de ir haciendo mejoras y j|

avanzar en la propuesta hecha, y de esta forma, incrementar la prevención |_

pedagógica de las situaciones que entrañan riesgo para el desarrollo H

integral de nuestra infancia, desde su medio natural e interveniendo «

educativamente con sus padres, con el entorno social y con los mismos

niños.
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ANEXOS

A continuación se presentan las transcripciones literales de las

entrevistas semiestructuradas mantenidas con los nueve educadores de los

servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento de LJeida, las

cuales fueron gravadas en cinta magnetofónica.

En el inicio de cada una de las entrevistas se recordaba el motivo, el

objeto y el objetivo que se perseguía, así como se explicaba la estructura

general de las preguntas que se harían. Ello se realizaba antes de iniciar la

grabación por lo que no se encontrará en la transcripción.

Por otro lado, también se ponía en conocimiento de los educadores la

confidencialidad de los datos que se recogieran y sus opiniones, lo que ha

llevado a que en las transcripciones se hayan borrado aquellos datos, de la

historia formativa y profesional, que pudiera permitir su identificación, aun

cuando hayan sido previamente usados por la investigadora, para realizar

la diagramación del grupo.
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- Explica'm la teva història formativa.

- La meva historia formativa, a nivell acadèmic?

-Si.

- D'estudis?

-Si.

- A veure, jo vaig acabar EGB

- No, no, no me referia a aquesta

-Ah!

Ah! val, val, pensava que dies, val. Em...

(...)

- Com definiries, ah! val, llavors el teu ingrés ja m'ho

miqueta, val, el teu ingrés a la Paeria, com va ser?

-<...)
- Llavors de buscar aquesta tasca, en principi era la

fet, quines fas doncs?

- Faig atenció individualitzada i després faig lo que

déu n'hi do, porto llars de jubilats, grups de dones eh

coordinació amb el casal, una mica de tot.

ANEXOS

has explicat una

teua però n'has

és comunitària,

..., una mica la

7
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- Com definiries la competència professional? O sigui, una persona, un É

educador, és bo, és competent a nivell professional si té què? O si és com?

- A veure, jo penso que un educador el primer que ha de saber fer és

empatitzar amb la gent i ser, a veure, intentar entendre a la gent, no? •

Perquè llavors, tant... jo per lo menys, no ho sé, el primer que vaig notar és

això, no? Que has de saber doncs, escoltar la gent, entendre-la, vull dir, I

això com a mínim, no? I si no sas fer això, vull dir, plega perquè és, a part,

bé, sobretot aquí són situacions molt greus i molt límits, no? I intentar m

entendre-ho doncs penso que és bàsic, sinó vull dir, intentar posar, per

exemple, jo porto dos llars de jubilats i es que són totalment el dia i la nit, |

no? amb una... bé tot, més o menys la junta funciona i en canvi a l'altra vull

dir, és un desastre, no? i intentar posar-te al lloc d'aquesta gent és difícil,

i apart, bé ala (...) encarames, no? vull dir... fl

no? i si no ho fas, vull dir, és que no els pots ajudar de cap manera. Jo penso

que és bàsic, no? Saber posar-te al seu nivell i entendre'ls, perquè si no, no...

- Com valores el teu coneixement i el status de la teva professió? Tant a

nivell de polítics, de companys de feina, de clients, d'amics, social.

I

- Vols dir alguna cosa més? g

- A nivell de què, per exemple? m

- No sé de formació, de característiques personals? m

- Cal; també penso; que ha de ser organitzat un educador, no sé tenir m

més o menys la feina clara, això també... penso que, és important, que es S

important i no ho sé com a cosa així no penso que sigui... É

I

I

1

i
I
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- Home, jo penso que l'educador social no està reconegut, sobre tot aquí,

vull dir, ni a nivell de, a veure, ni els usuaris saben gaire qui som, ni els

professionals d'aquí sabem gaire la tasca que

la estructura, no? Que està molt ..., a veure,

diguéssim funcionen amb, amb l'esquema de

social i llavors és molt difícil que nosaltres

s'ha de fer, no? jo penso que és

que, que bé, (els CAPS) com si

l'assitent social i treballadora

entrem en aquest món, eh! i

penso que s'ha de fer una tasca totalment, doncs bé d'informar a la gent qui

som, que fem i... per cada vegada especialitzar més, no? Que penso que per,

que és perquè s'ha posat la figura de l'educador, no? I-Iavors falta molt,

educar a la gent amb això, no? Vull dir, l'educador és això i fa això i es

dedica amb això, vull dir, és que és bàsic, perquè sinó, vull dir, sempre

serem lo que estem fent fins ara, doncs, la feina que no vol fer ningú i quan

surt una urgència ho hem de fer nosaltres...

perquè sinó, és que és molt difícil... no sé, no

és lo que s'ha de fer.

s'ha de mentalitzar a la gent

sé, la manera tampoc però bé

- Quines són les dificultats més grans que t'has itrobat? Quan has

començat a fer d'educadora?

-... Em... les dificultats més grans, jo

l'equip.

-Si?

-Si

-Amb quin sentit?

penso, l'equip, amb general

-La poca coordinació que hi ha, jo penso que...

'

9
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- L'equip a qui et referixes, a l'assistent social que treballa amb tu...

-...Si...

-...o a nivell de l'equip que hi ha en un barri o amb una zona?

- A veure, jo no sé, diria que, que entre l'equip hi ha poca coordinació,

no? Entre el mateix equip d'aquí, no sé si és perquè ja s'arrosseguen

maneres de funcionar molt antigues i bé, jo penso que i més amb una feina

així, no? que la coordinació és bàsica; que si cadascú per la seva banda, no?

és difícil, no?

-1 tu amb que ho has passat més malament? O que és lo que t'ha costat

més?

-A veure, mmmU!, és que a veure, traballar en un lloc així no és com

treballar doncs per exemple a una oficina, no? Vull dir, aquí cada dia fas

coses diferents, veus coses diferents, coneixes gent diferent. Vull dir, no ho

sé, no? adaptar-te amb aquest ritme, a veure, a mi no m'ha costat, m'ha

costat, no vull dir, no, no, no vull dir que amb dos dies ho he après, no? però

costa, no? adaptar-te amb això, no? Bé cada dia has de fer una cosa diferent,

vull dir, que és, és molt diferent estar amb un lloc on tot és molt estructurat

i tot és molt, molt amb ordre, no? vull dir, aquí és molt diferent. Suposo que

adaptar-te a això costa; vull dir, tot això doncs, i a veure jo sóc una persona

que vinc d'altres llocs i a veure a mi lo que més m'ha costat això, no? Vull

dir, penso que amb una persona que vingui aquí que no hagi fet mai res li

és, bé, no sé, ho diu tot, vull dir, a la llarga ho aprens, no? però costa molt.

-1 a nivell de distanciament dels casos i així?

10
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- Emm, ui! a mi m'ha costat molt, de diferenciar; n'estic aprenen, eh!,

Vull dir, és molt difícil, sense voler t'impliques i bé al principi jo ho vaig

passar molt malament, vull dir, si, t'impliques, sense voler t'impliques, vull

dir, veus que són situacions molt, molt exagerades i molt límits i que, que

bé, penses bé, llavors entendre tu mateix que bé, que tu aquí estàs

treballant i que quan acabes de treballar a les dos, ha» de desconnectar,

doncs, tota aquesta reflexió costa, costa molt.

- El fet de poder desconectar i no pensar en els casos?

- Si, i tant, això costa molt, vull dir, ja et dic, no ho sé, costa molt

perquè són situacions molt, molt límits i bé, a veure, jo és lo que parlàvem,

no? vull dir, tu ho entens d'una manera però, per exemple, la persona que

t'ho està explicant no n'és tant conscient perquè si fos tant conscient, doncs

no, vull dir, no podria viure, vull dir, és tan gran la problemàtica que és

molt difícil, no? De ser-ne conscient, vull dir; i t'has d'acostumar, no? doncs

a tenir certa distància, no? si tu ho veus així doncs potsesr realment, doncs

val, el problema és teu i és teu, vull dir, ahir mateix parlava amb un pare

que el fill H ha marxat de casa i la mare tampoc no en vol saber res, estan

separats, i em deia, li deia, "bueno, ya sabe que su hijo está, lo han

expulsado del albergue y tal", "si, si, bueno es problema suyo", llavors

penses, val, doncs bé, és el seu fill, és la seva situació, és el seu problema, ai,

ja s'espavilarà, vull dir, tampoc pots fer, en la mesura què puguis, però més

no pots fer i a part amb els pocs recursos que tens que tampoc és que n'hi

hagi molts.

- Que t'agrada ser educadora?

-Emm, si, però penso que l'educador pot fer més coses, m'agradaria

provar més àmbits.

11



1
M. Ángeles Balsells Tesis Doctoral

-Si?

-Si

- Perquè? Que és el que et descontenta d'atenció primària?

- A veure, aquí toques tot i no toques res, vull dir, penso que fer un

seguiment amb una persona una vegada al mes o una vegada cada quinze

dies o una vegada a la setmana, mmmü!, tampoc no pots canviar moltes

coses, no? vull dir, penso que la feina d'educador amb un centre, jo que sé,

un centre d'acollida, un centre residencial és més, a la llarga es veu més,

aquí és més difícil de vere-ho, vull dir, perquè no, a veure, una vegada, i

amb una entrevista tampoc no, en aquell moment t'aboquen doncs el

problema que tenen però tu no els veus in situ i no veus tu, com, com

realment són, no? Uavores és lo que penso que des d'atenció primària doncs

no s'acaba de veure i molt menys l'evolució, que va, pots ficar "parches" una

mica, però res més.

- Quina diferència hi ha dintre de l'atenció primària entre l'assistent

social i l'educador? Com ho veus tu?

- A veure, mmmü!, a nivell pràctic, bé, a veure, a nivell teòric seria una

cosa i a nivell pràctic és un altra, no? a nivell teòric els dos funcionem per,

doncs bé per ajudar a la persona, per, per intentar-la educar, però a nivell

pràctic no és així, jo penso que les assistents es dediquen a gestionar molt

més, vull dir, lo que són documents, papers, tot això i els educadors de tot

això no, no fem res a nivell pràctic, eh! jo no dic com funcionem ara, per

exemple, la... lo que és la, la comunitària, l'assistent no toca res i l'educador,

si, i més o menys es veu així, no? Tot el que són els ajuts econòmics

l'educador difícilment farà algo, potser en algun moment concret; però des

12
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d'aquí ja es diu que no, que l'assistent fa unes funcions i l'educador fa unes

altres, vull dir que no.

- Què fas un dia normal?

- Un dia normal.

-Arribes...

- Ah! doncs a veure, lo primer que faig és obrir el centre perquè aquest

l'obro jo, llavors miro l'agenda, llavors m'organitzo més o menys el dia, no?

Si tinc entrevistes que passar del dia abans, perquè a les vuit, bé de vuit a

nou s'està molt tranquil, llavors si tinc entrevistes que passar a l'ordenador

perquè... del dia abans doncs les introdueixo perquè ¡així

m'oblidi i llavors, doncs, bé, a partir de les nou, a les nou i

esmorzar i llavors, doncs a partir de, de les deu, doncs, bé,

alguna entrevista o per exemple, els dimarts vaig a les llars

no se, no se

mitja anem a

si tinc que fer

de padrins i a

les escoles una vegada al mes o... bé, llavors fins a les dos, llavors a les dos

surto i els dies que torno a entrar a les quatre i mitja, bé, torno a entrar a

les quatre i mitja fins a les set, llavors, les tardes més o menys lo que faig

és, doncs, anar al grup de dones de Jaume I o anar, a veure, aquí a la part

aquella de Sant Andreu que també portem un grup de nenes joves, llavors

plego a les set i me'n vaig cap a casa.

- A nivell burocràtic, de coordinacions (...) al carrer i

temps o no? O amb que (...)

- Burocràtic, com vols dir burocràtic?

- De fer papers.

així, dediques

13
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; 1
- De fer informes i coses així, teniu molta feina? B

- No, més que res lo d'introduir els expedients a l'ordenador, amb això ¡ •

si que portes, porta temps.

I
- Perquè el seguiment dels casos, si tens una entrevista, si fas una

coordinació, absolutament tot ho fiques a l'expedient? •

- A l'ordenador, si, si, ara si. Fins ara s'apuntava a l'expedient però I

ara no, tot està informatitzat, llavors doncs si, tot, tot.

I
- Lo comunitari també ho registreu?

I
- No, no, lo comunitari és queda, queda a l'aire, bé, tu pots fer,

apuntar-te però no, a nivell personal, eh! no està registrat a cap lloc. I

- Com descriuries la zona amb la qual intervens tu? Perquè tu a quina •

zona intervens? Solament a...?

-(...) a veure, aquestos nens, tipus problemàtica, hi ha de tot també, de

gent com de..., bé, de races, hi ha de tot, hi ha de tot, aquí et pots trobar de J

tot... emmü!, les situacions que es plantegen són molt, molt límits, no? Vull

dir, la gent que et ve aquí, et ve amb un problema molt greu, no? Vull dir, |

no és allò que pots, que puguis anar fent un seguiment, no, no, ja et ve, —

pam! amb el problema, no? I soluciona-me'l i és, són situacions molt, molt 1

límits, no? Així com segurament a altres barris doncs, doncs la gent pot A
' ' ' ' ' •anar, no sé, evolucionant o... cap a bé o cap a malament però aquí no, ja, •

pam! ja et venen amb el problema, no? •

14
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- Perquè, quina població, com descriuries la població d'aquest barri?

Emigrants...

- Si, emigrants, gitanos, mmmü!, també hi ha gent normal, també no?

Però bé la majoria són, bé, hi ha molts gitanos, eh! Nosaltres en tenim molts

i bé, són, la majoria tenen molts pocs recursos econòmics i bé, i familiars

també, les famílies són molt desestructurades, llavors els hi faig (...) això,

els hi és molt difícil, vull dir, lo que per nosaltres, és molt, ho tenim molt

assumit, no? doncs aixecar-te al matí a les vuit, per ells no, no saben, no

tenen noció del temps, no saben mai quin dia és, bé alguns, eh! vull dir, no

vull dir que siguin tots però en general ho veus això, no? que no, no tenen

noció del temps, ni de l'hora, ni... no saben gaire, vull dur, els hi falta tot

això, no? Els hàbits aquestos que nosaltres ja tenim molt, molt, bé que ens

han ensenjat de petits i que ja tenim molt assumits doncs ells, ells no els

tenen.

-Totes aquestes característiques com penses que influeixen en la teva

intervenció?

-Mmmü!... de la població aquesta?

-Si.

-A veure...

-(...) de característiques geogràfiques o de distribució de...?

- Si, a veure la gent que tenim aquí, a veure... ja et dic, no? los hi és, los

hi és difícil, vull dir, tot això que tu ja tens, mmmü!, ensenjar-ho és molt

difícil, no? vull dir... llavors lo que fas, bé en aquell moment intentes

arregla-ho doncs bé, per exemple, un xaval que ara tenim, doncs aquest

15
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-quan?

r ,-Com, com?

16

I
mateix que ahir em vaig trobar al seu pare, no? doncs en aquell moment ho •

intentes arreglar d'alguna manera però llavors... no sé doncs intentes ¡

buscar un recurs... surtir-ne d'alguna manera, no? vull dir i si que afecta 1

perquè clar, coses que estan molt assolides per tu que tinguis que començar

de zero, és complicat, és molt complicat, vull dir a l'hora de traballar et |

trobes que no saben anar a... jo que sé, amb una empresa a demanar feina,

no saben ni fer un currículum, són molts impediments, no? que representa 1

que per tu sería molt senzill, vull dir, per aquesta gent això no, a nivell «

també d'estudis la majoria no en tenen, sobretot lo que porto jo que són nens •

i joves i no...

-Què és lo que persegueixes tu? o quin tipus de relació vols establir < m

amb pares i nens? en la teva intervenció a la infància. .

I

I-Amb pares i nens... mm!!!, home, hauria de ser d'ajuda, no? la ideal

seria d'ajuda, el que passa que... que bé, és molt complicat perquè quan te •

venen la majoria de vegades, quan te venen ja és quan el problema ja s'ha

desencadenat, llavors, doncs bé, intentes fer això, intentes arribar a uns V

pactes, a uns límits però claro és complicat, perquè quan el problema ja està

aquí, ja està... bastant desbordat, seria això... B

-Com les avalues les teves intervencions amb infància? Com fas 8

l'avaluació? Si és que en fas. . .?

I

1
-Com en faig?... mm!!!, home de moment no n'hai fet, tampoc no he

tingut prou temps com per, per valorar, hai fet intervencions puntuals i bé, 1

però valorar, valorar, no, no ho he fet.

I

I
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-Les teves intervencions amb infància (et dóna la impresió) de què

estan marcades en un projecte?

-No, aquí funcionem... així, cadú té uns... uns casos i no, no, funciones

molt per sob..., vull dir, tu pots prendre les decisions que en aquell moment

pensis tu que siguin més correctes però no està marcat ea cap projecte, que

els casos te vinguin derivats per un projecte, si, però no hi ha cap

professional que et faci, que et recolsi que et faci el seguiment, no.

-I tu les teves, quan intervens amb infància o així, 1;u mateixa te veus

integrada, tens clar al cap o és més salto de mata, això és lo que vull dir?

que et sembla? o com ho vius tu?

-A veure.

-Si tu veus tot un procés que has iniciat, que persej^uiràs al anar cap

aquí, no sé que no sé quantos o no, (et dona la impressió) de què vas?

-No, no, que lo, hauria de ser, lo ideal seria el procés, no? de vere-ho

doncs que la persona va responent o no va responent però no, no és funciona

així, la teoria hauria de ser així, però no funciona així.

-Perquè?

-Doncs jo que sé, doncs per falta de... no ho sé, doncs... potser per falta

de, de lo que dius tu, no? d'englobar una cosa amb, amb un projecte de què

hi hagués unes directrius, que fos més fàcil, a veure tampoc no, tots els

casos són diferents, les situacions són diferents, no? però penso jo que si
4

hagués una mica més de... de directrius o de linies seria més, podries anar

més per aquest, per aquest camí, ara no, vas una mica, doïncs bé, això, no? a

salt de mata i... jo que sé, no? sentit comú, utilitzes doncs bé, doncs vaig per

17
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I
aquí, concretament aquest nen que ara volem internar, doncs bé s'han tt

esgotat totes les possibilitats, s'han, s'han utilitzat diferents recursos i bé,

s'ha vist que no, que la cosa no funciona, però bé, amb aquest cas si, però bé, 9

també necessites molt temps, eh! per veré tot això, tampoc potser jo no porto

suficiemnent temps per... •

-Totes les teves intervencions amb infància les planifiques o no? •

-No. I

-Quines són les que planifiques i quines no? I

-A veure, planifico per exemple, quan vec que hai de fer un seguiment •

de, d'un cas doncs bé, doncs allò, no? que veus que, que s'ha de fer un

seguiment i bé, doncs venga, me plantejo els objectius i tal però sinó no, I

actuo doncs una mica això, salt de mata, vull dir, tiro per aquí perquè me ve

però, sinó me ve doncs jo no... no continuo... moltes vegades. g

-Perquè ve el pare vols dir? •

-Si, si |

-O sigui, per demandes concrets? •

-Exacte. I

-I com planifiques? a traves del EFO? I

. |

-Sempre? . 1

I
18 I
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-Si.

-Llavors com el definiries tu l'EFO? que és l'EFO?

- El EFO seria, a veure, un instrument que això, que t'ajuda, facilita

doncs això, fer un seguiment d'una persona, no? marca't uns objectius, unes

estratègies i veure si al final realment s'ha, s'ha complert això... tampoc, a

veure, tampoc jo Thai utilitzat molt, eh! vull dir, penso que em falta molt

més rodatge.

-Quants n'has fet tu, des de que hi ets?

-A veure, hauré fet uns cinc o sis.

-I quina relació veus entre el PIRMI i el EFO?

-A veure, amb teoria los dos són... són, a veure... projectes o prog, no,

programes a veure, bé, instruments, això, no? facilitadors per, però jo penso

que l'EFO és molt més personal i molt més directe, no? un PIRMI doncs bé

és... és un ajut i a part tens el ajut econòmic al final amb un PIRMI amb un

EFO doncs no, ho marques tu i intentes aconseguir algo amb la persona

mentre que amb el PIRMI doncs bé, saps que a darrere tens un suport

econòmic, això té dóna molt, jo penso que és molt diferent.

-Que t'agrada més a tu? des d'un punt de vista com educadora?

-Jo és que PIRMIS no n'hai fet, PIRMIS no... i penso que jo no els he de

fer, a veure hi ha professionals que s'encarreguen d'això i... penso que ho

han de fer ells... però, per això que no ho sé, tampoc ho puc valorar.

19
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1

-Quines són les variables que més t'influencien? quan fas una i n

intervenció amb infancia?

I
-Variables? . "

1
-Si, a veure, que és lo que te pot dur al fracàs o a l'èxit amb un cas ™

d'infància?

-I a nivell d'infraestructura, que és lo que t'ajuda i lo que et desajuda?

20

I
-A veure, la predisposició dels pares, sobretot amb els infants però més ' i •

dels pares, si el pare està amb actitud oberta, mm, d'intentar arreciar les

coses, de solucionar-les, val, però sinó pleguem, pleguem... perquè és molt V

difícil amb infància i amb adolescència, encara, bé, molt més.

I
-La predisposició de l'adolescent.

-Del adolescent i del pare, eh! i dels pares, sobretot dels pares... si es

tanquen de banda no hi ha manera... no hi ha manera. '• I

I

I
- A veure, me desajuda el fet de no tenir un espai tranquil on poder •

llegir i on poder treballar perquè estem tots amb una sala i llavors és molt

difícil concentrar-te, sinó sona el telefono o ve algú o sinó, és difícil i ajuda I

doncs... ajuda... potser algún cop allò de, de què tens l'equip molt, a veure,

que, que és fàcil de... el tens molt a mà, no? llavors és... bé, un dubte, una •

pregunta ó el que sigui, sempre ho pots solventar però...

I
....Jo... jo penso que hauria d'haver un espai més, on es puguessin, on

es pugues treballar amb molt més tranquilitat, no? de dir, val, tens un espai B

I

I

I



ANEXOS

I
I - — - — - --
• per, per atendre visites i això, però bé, no sé, un espai més reduït perquè allí

és molt més difícil, és complicat, jo diria...

-I a nivell d'atendre a l'usuari?

-No, penso que no està ben muntat, és molt fred... lo millor lloc és

• aquest i aquest tampoc no... bé, lo millor és això, eh! les dos sales aquelles

són horribles.

-I eh! que solament teniu aquest ? no, un altre al carrer...?

I -Al carrer Democràcia, ah! bé, a veure, t'explico, aïra hem distribuit
.!, .

• l'equip, bé l'ham... hi ha una part de l'quip que es queda aquí i l'altra 'part

que se'n va a lo que és la zona de l'estació, l'estació de trens.

-Que és el local nou?

-Exacte, ara, abans estaven a l'associació de veïns de l'avinguda del

I Segre perquè no tenien lloc i ara ja estan al carrer Democràcia, bé encara

no, però bé ja hi aniran i allà, bé, jo ho he anat a veure i està potser més

I bé... té més despatxos nous, és que això és molt fred.

• -Molt bé, que vols destacar alguna cosa més sobre infància?

I -Sobre infància?

I -O sobre lo que et sembli? que t'agradaria explicar, vull dir, dificultats

o... qüestions que no haguin pogut sortir i que penses que és important?

-Mm!!!, potser, potser caldria dir que la població d'infants que tenim

I aquí... és, està, a veure, està molt, és molt difícil i està molt marcada per la

I

I
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situació familiar, no? llavors és molt difícil perquè està molt mancada de, de B

tot, llavors has de començar de zero i n'ha fent, no? vull dir, sobretot això...

no tenen un problema concret sinó que són molts, molts alhora els que... els •

que els conjunten, no? llavors doncs, llavors aquí també hi ha molt problema

d'absentisme, no hi ha, no hi ha consciència de què el nen ha d'anar a |)

l'escola, de què ha de seguir un horari, tot això per ells no existeix, llavors

s'ha de començar de zero i... traballar per aquí perquè hi ha molta manca m

d'això. g

-Mentalitat? •

-Si, si, si, jo penso que si. \ _

• • • \ I
_Que treballes més amb els nens o amb els pares quan portes un cas

d'infància? depèn de l'edat...? I

-Si, amb els pares, eh! jo vec més als pares que els fills, que els nens. B

-A partir de quina edat comenses a veure més als nens que als pares? |

-Potser... deu, onze, si, no, no, treballo més amb els pares potser a H

nivell d'entrevistes i tot això, tinc més relació amb els pares que també toco —

molt adolescents... potser el tema d'infància potser el portaria més el Pere, B

però jo toco més adolescents però bé infància també en porto casos eh! .

-Toques més adolescents?

-Si.
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- Respecte a la infancia, quan tu fas una intervenció amb infancia, a

què et sembla que estàs donant resposta, a quines necessitats socials?

- Hi ha una part de dubtes, una certa incapacitat dels pares en quant i

com han de conduir la educació dels seus fills, aquesta seria una part, i

penso que aquesta és la més important, són persones que , o bé per aspectes

de salut, o per aspectes d'escolarització, o per aspectes de marcar unes

normes a casa , no dominen aquesta situació, o de vegades poden existir

problemes de relació, no saben com relacionar-se amb e'ls seus fills; una

mica la intervenció va en aquest sentit, a capacitar aquests dubtes, de

vegades dubtés, i de vegades desconeixement total.

- Si haguessis de fer un perfil de pares i de nens?

- En quant a pares, serien pares amb poca preparació per exercir la

seva funció educativa i els nens serien nens una mica amb mancances, en el

meu cas, mancances en una línia educativa per part dels pares: una manca

d'hàbits, una manca de límits, una manca d'ordre..

-I com a objectius que pretens aconseguir tant amb pares com amb

nens, els més generals quins serien, si és que tels sols proposar?

-Jo els que em solc proposar, en el cas dels pares, és donar-los-hi eines

perquè puguin exercir com a pares i en quant a nens, la socialització; la

socialització que jo la treballo en activitats de temps lliure i en alguns casos

en entrevistes personals, els que són més grandets; i en els cas dels pares

donar-los-hi eines mitjançant de treballs de grup perquè puguin funcionar

com a tais.

-Et planteges objectius fora de pares i fills, en algun altre nivell?
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-El que em plantejo, amb Ik "xarxa de teixits socials" , és que , per
i , . - • ( .

exemple les associacions si monten un casal infantil, no montin un casal

"campo y plaja", sinó que montin un casal amb uns objectius pedagògics;
I • ' ' J

faig un seguiment i si veig, per exemple que no funciona, torno a insistir i
F

treballar perquè allò s'adapti a les necessitats que tenen els nens,

-Un cop ja t'has plantejat aquests objectius, quins són els recursos, a

nivell d'estratègies que utilitzes ?

-Amb els pares faig entrevistés, i treball de grup, un treball de grup de

formació, o de desenvolupament díiabilitats socials coses d'aquest tipus.

-I els grups els portes tu?

-Sí; llavors per exemple grups que jo he portat són grups d'escoles de

pares, però bàsicament són grups on jo faig de moderadora després puc fer

una síntesi però són grups participatius entre els pares, ells aporten també.

Després també, ja fa dos anys, que estic portant un grup amb mares que

tenen elles soles les responsabilitats familiars i aquí si que en un primer

període que era donar informació de diferents aspectes sobre educació, sobre

salut, sobre aspectes legals ,però ara ja treballem habilitats socials. Sobre

situacions concretes veiem quin: tipus d'habilitat es necessita i com

desenvolupar-la. Llavors amb nens els recursos que faig servir són algunes

entrevistes amb els més grandets, í després també el fruit del casal infantil,

en el que no em limito a organitzar-lo també jo faig reunions mensuals amb

les monitores i en aquestes reunions parlem del tipus de nens que hi van,

quin tipus de problemes presenten, si jo sé, que hi ha una cosa específica li

comento perquè ella s'afegeix al seguiment i doncs, com que hi ha nens que

van a diferents tallers perquè els tallers són un dia a la setmana, llavors

com fem reunions conjuntes les diferents monitores; doncs potser un nen a
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plàstica funciona molt bé, però a repàs no tant, i llavors fem una mica de

treball conjunt amb les monitores i al mateix temps, a l'altre nivell, que

seria amb les entitats que organitzen, veure per exemple quin tipus de

serveis cal organitzar. Per exemple aquí al barri antic en una època que no

hi havia cap tipus de casal d'estiu, conjuntament amb una associació de

veïns, vàrem organitzar, amb un objector, unes activitats als matins ; nens

aquell matí sabien que estaven fent activitats i estaven allí recollits. Serien

els tres nivells d'intervenció.

-Què et combines amb algú més? Hi han més recursos als quals

recorres?

-Sí, em combino amb l'EAIA i l'EAP, referent a nens, després també em

coordino en nivell de pares , de vegades amb la Pilar Tejido, que tenim

bastants pares amb problemes psiquiàtrics o sicològics ...

-Què és, la psicòloga de l'ajuntament?

-No, és la psicòloga que està al cap de salut mental.

També amb la psicòloga de l'ajuntament, de vegades amb el servei

matern -infantil... aquests serien els diferents serveis amb els que faig

coordinació. També amb toxicomanies, de vegades .

-La freqüència d'aquestes coordinacions depèn dels casos, no?

-Sí, però normalment jo soc del parer que prefereixo fer un seguiment

intensiu, intensiu vull dir setmanal, amb els casos que porto, i amb aquest

treball s'ha pogut fer, i s'ha avançat força, i llavors passar a fer un

seguiment més espaiat; més que portar trenta casos al mes, prefereixo

portar-ne quinze a la setmana, llavors hi treballo molt a fons, engego molt
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tots els objectius, i quan això ¡està aconseguit, llavors passo a una altra

periodicitat que pot ser quinzenal o mensual. Llavors quan faig aquest tipus

d'intervenció les coordinacions són més sovint, poden ser potser cada quinze

dies; per exemple estic portant jun P.I.R.M!. que hi ha una nena de E.S.O.

gitana que tenia molts problemes d'absentisme escolar i jo setmanalment
i "• • .

trucava per saber si ella anava p no anava a escola; ara que la nena ja hi va

ja he baixat la periodicitat.

-Quin tipus de relació mantens amb la família, o pretens mantenir?

Tant amb els pares com amb els nens. On els veus? Com?

'Jo els veig al servei, no sóc massa partidària de anar al domicili ,

penso que el domicili és el seu espai d'intimitat, jo no sóc massa partidària

de anar-hi, normalment els veig|o en el servei dins de la permanència o dins

d'una entrevista o de vegades els veig als nens als casals, jo també hi vaig

als casals; normalment cada quinze dies passo pels casals; procuro fer una

observació, alhora que participo, faig veure que faig feina, em fico en un

racó i llavors escric i faig coses alhora que procuro anar escoltant i anar

observant el que passa . I després també, els pares, els veig en els grups, en
Í ' '

els grups de treball. Aquests són molt importants, perquè el tipus de relació

que s'estableix en un grup no és i el mateix que s'estableix en una entrevista.

En una entrevista ja saben que venen a aconseguir unes coses, i estan més

"programats"; en canvi, en un grup, l'ambient és més distés, i surten coses

que no surten en una entrevista. Jo prefereixo treballar així, en aquest

ambient, perquè la relació que estableixen, és una relació amb més

components afectius, apareixen més opinions, sentiments, més que en un

altre tipus de relació, que és molt més objectiva, més que si el lloguer, que si

la beca... és un altre tipus de relació.
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_ -A quina hora els fas aquests grups?

_ -Els grups els faig, en cas de les dones separades, al matí, i en els cas

• de les escoles de pares, els faig a la tarda

I -I entra dins del teu horari laboral, o no?

• -Entra, però ho he de fer com hora extra, després ha de recuperar

« aquestes hores, les tinc de més i les puc recuperar un altre dia. Per exemple

• vam estar fent una escola de pares a Príncep de Viana, i ens ho van

• demanar a les vuit del vespre, ho fem de vuit a deu de la nit, i clar això

™ suposava sortir de l'horari, perquè l'horari s'acaba a les set; aquelles eren,

• doncs, hores extra que recuperaves després.

• -Com valores la relació amb les famílies?

• -M'agrada, però depenent de la forma en què es plantegi; no m'agrada

massa el treball que es fa des de les assistents socials; he fet entrevistes

• conjuntes i veig que, una mica, els hi passen la lliçó (has fet això i això

altre) sense plantejar-se si tenen ganes de fer-ho. Gaudeixo més quan faig

I un treball de famílies jo sola perquè procuro que la família entengui quina

és la seva situació i, a partir d'aquí, vegi els possibles problemes que poden

• aparèixer o que ja hi són i poder així treballar. En aquest sentit, sí que

m'agrada.

I
-Com fas la teva avaluació?

I
-La avaluació la faig tenint en compte els objectius fixats i veient si

• s'han, o no, aconseguit; si veig que quelcom no s'ha aconseguit, procuro

modificar-ho. Per exemple, porto un P.Ï.R.M.I. bastant concret que es

I bastant difícil pel que fa al treball amb infància i joves, i pel que feia al fill

I ___^____^___

I

I
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gran, no hi havia manera de que fes el graduat; això era un objectiu que •

quedava pendent. A partir d'aquí vaig poder negociar amb la gent de

P.I.R.M.I. el que deixés, de moment, el graduat i passés a fer formació '•

ocupacional; fent-ho així va quedar el primer del curs. En aquest sentit es

tractaria de veure els problemes que hi ha amb els diferents objectius, per I

què no tiren endavant i canviar-lo o adequar-lo.

I
-Però, ho fas de manera sistemàtica a priori, o segons va anant el

seguiment? I

-Bé, de fet hi ha estructures que ja t'ho marquen com P.I.R.M.I. i •

E.F.O.; el que jo tinc és una mena de plantilla on hi consta la família, amb

els infants i els objectius i el que faig és revisar la plantilla setmanalment. J

Hi ha famílies que, per exemple, no venen i els objectius marcats...En algun

d'aquests casos he pogut fer igualment el seguiment; és el cas d'una nena |

que tenia molts.... amb la seva mare, un cas en que la nena era _

absentista, i jo podia, a través de l'escola, veure si la nena mantenia el seu .m

absentisme. Però, és clar, si són objectius directes amb la família ja no els «

pots treballar. De tota manera aquesta plantilla t'ajuda bastant perquè t'ho •

vas avaluant. ,•

-Com t'arriben els casos d'infància, com et poden arribar?

-Em poden arribar mitjançant l'assistent social, mitjançant l'escola,

-Quan és un cas molt clar d'infància?
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mitjançant la informadora, que la informadora si veu que és un cas molt *

Iclar de educador, tel passa directament, sense caldre que l'assistent social

el vegi.
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-Per exemple un cas en que hi ha problemes d'absentisme escolar, o

d'una mare que ve, perquè no sap que fer amb el seu fill, perquè no el pot

dominar, coses d'aquest tipus.

També et pot arribar a través del casal infantil, tu parles, en aquestes

reunions que tens amb les monitores, i et diuen que si aquest nen, que hi ha

coses que no entén massa, i llavors tu pots anar a ell i parlar-hi.

-Llavors quan els reps, la informació que tu necessites, per l'avaluació

inicial, on acudeixes?

-Normalment, procuro parlar amb gent que el coneix, per exemple en

l'escola, la mestra, si va a l'esplai, però jo casi sempre si és un cas que porto,

procuro que vagi al casal, perquè allà té un tipus de comportament que a mi

m'és molt útil perquè me l'informa, la monitora. I despréíJ també els pares,

però de vegades són molt parcials , perquè ells de vegades vénen perquè

tenen un problema amb el nen, i ells t'expliquen la seva òptica del cas,

llavors, procuro una mica contrastar-ho.

-Com avaluació global de les teves intervencions, què diries que

funciona, què diries què s'aconsegueix intervenint en infància?

-Jo diria que s'aconsegueix viure una mica millor, que puguin tenir

una millor escolaritat, una millor socialització,... jo penso que un aspecte

important que poden treballar els educadors, és la socialització, sobretot

evitant la marginació, o bé per auto-exclusió, de la família, del nucli

familiar, o del grup ètnic, o bé per les característiques d'aquell nen, llavors

penso que el nen és important que es senti formant part d'un col·lectiu, i en

aquest sentit penso que és un dels aspectes que podem treballar més els

educadors, la socialització d'aquest nen.
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1

• . . . . . ! i
-Sempre et planifiques, quan intervens en infancia? •

-Procuro, encara que de vegades és així, que surten imprevistos, però :

normalment si. Em marco uns objectius, i bàsicament em marco |'

temporalitats, agafo uns casos en els que hi treballo molt intensivament i ' |

uns altres més en segon pla i quan veig que aquells casos ja arrenquen ' I

n'incorporo de nous. : «

-Per actuació dels puntuals, planifiques? ¡ _

i

-Colònies, cases de menjador, això ja no. _

' ; 1
-Tu l'E.F.O., com el definiries? Què és l'E.F.O.? _

1
-L'E.F.O., és un pla de treball en una família on hi ha infants. Llavors

et serveix per definir exactament que passa en aquella família, i a partir ; I

d'aquí, què treballaràs amb la família, i què treballaràs amb l'infant. !- _

Primer, com fer una diagnosi del que passa en aquella família, i a partir ; •

d'això, veure quins aspectes treballaràs amb la família, etcètera.

-Llavors, avanç de que hi hagués l'E.F.O., tu feies intervencions amb

infància individualitzades?

-No en feia , el que passa es que jo he fet intervencions sense E.F.O.,

també.

-I llavors aquestes intervencions també les planificaves? O no te'n

recordes?
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-Si que me'n recordo, fa poc. Jo per exemple, que estic fent atenció

individualitzada no fa ni un any, en infància, em sembla. Llavors, les

atencions que feia, de vegades, eren sobre casos així, un mica ... de cop i

volta apareixia un senyora que pràcticament el seu fill la maltractava, i

quasi era una mica d'apagar focs. Llavors, quan vaig començar a treballar

més en profunditat, vaig fer servir l'E.F.O.

-Així que ara, quan fas una intervenció en infància,

E.F.O.?

-Normalment sí.

-I quina relació hi ha entre el P.I.R.M.I. i l'E.F.O.?

la fas amb el

-Són dos plans individuals, però en el cas del P.I.R.M J és una rosa.

que darrera hi ha una ajuda econòmica, i això et permet tenir més força,

perquè quan veus que no s'aconsegueixen els objectius, pots demanar una

suspensió, i això motiva molt , i en el cas de l'E.F.O. també es pot rebre un
i

ajut econòmic, però no és fix, no és cada mes; però jo recordo

portava de una mare que els veïns h' van ficar una denúncia

les filles, perquè per l'estiu anaven pel carrer mal vestides; i

un E.F.O. que

per abandó de

bé com que hi

va haver una denúncia i un informe dels mossos d'esquadra, també vaig

poder-lo utilitzar. Si tu participes a l'E.F.O., tenim una manera de parlar

entre nosaltres, abans de parlar amb tu, amb els mossos d'esquadra, i

informar de que tu estàs fent un treball; però el P.I.R.M.I. té aquesta

avantatge, que és una ajuda mensual, que sota la teva decisió es pot

interrompre si els objectius no es compleixen.

-En el teu cas, tu fas P.I.R.M.I.?
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«

-Sí, porto un P.I.R.M.I., que ja estava fet, però l'assistent social que el

portava va marxar, i com que el treball era bàsicament d'educadors, i jo ja el I
portava en col·laboració, doncs el vaig agafar jo; que és una família on hi m

han cinc fills, la mare és molt col·laboradora, però els cinc fills són bastant

negats. B

-És veritat que el PJ.R.MJ. el fa l'assistent social, i l'E.F.O. l'educador? |

Tu pots fer un P.I.R.MJ.? Els assistents poden fer un E.F.O.?

t-Elles fan E.F.O. bàsicament quan hi ha un problema econòmic, perquè

saben que en un E.F.O. poden demanar ajudes; per exemple un nen que no I

h' tocaria una beca de menjador perquè per economia no H tocaria, si té un \

E.F.O. pot tenir una beca de menjador, llavors en l'època de les beques ¡ •

surten molts E.F.O. d'assistents socials. En el cas dels P.I.R.M.I. es

sol·liciten, una assistent social també pot fer que una persona el demani, •

però normalment la gent no els sol·licita pel seu compte, llavors arriben

aquí i es reparteixen. El educadors sempre han set molt reacis a fer p

P.I.R.MJ., però jo en aquest cas que estic portant, m'ha satisfet

professionalment perquè hi han hagut uns resultats, i tampoc veig que hi •

hagi tanta barrera entre un P.I.R.MJ. i un E.F.O., hi ha barreres ^

econòmiques, però...També hi han uns plans individuals molt concrets, hi "

ha un treball que fas amb la família, i hi ha un treball que fas amb els fills.

El que sí que veig és que no és el mateix un P.I.R.M.I. on hi hagin fills, i un

P.I.R.M.I. que no n'hi hagin, perquè llavors, jo, per exemple, sé que les •

assistents socials que porten P.I.R.M.I. sé que en porten trenta i pico, es

veuen un cop al mes amb la persona del P.I.R.MJ., i en el cas meu, jo el '- fl

porto setmanal, perquè només en porto un, i elles en porten trenta. !

1
-Tu, els casos d'infància els portes sola, o et coordines amb l'assistent

social, amb altres educadors...? •
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~ -Durant tot aquest procés educatiu d'intervenció que fas tu, destaques

« alguna variable que et pugui influir positivament o negativament per teñir
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-Jo els casos d'infància, alguns els porto sola, i els que per exemple, ja

tenen una problemàtica de la família, llavors els porto amb l'assistent social,

però de vegades la intervenció amb els nens la faig sola, és més freqüent que

jo parli amb els nens, amb els monitors, o amb els professors dels nens, i en

canvi amb els pares, parlem conjuntament, perquè llavors hi han aspectes

de la educació dels fills, que els tractem quan estem junts.

èxit, o no en una intervenció?

-Això depèn molt de la família, per exemple en el cas del P.I.R.M.I.

aquest famós que et dic, una variable que m'ha ajudat força és el fet

d'implicar a la mare, la implicació de la mare; la mare és una persona molt

disposada però amb molt poca autoritat sobre els fills, llavors intentant que

entengui que és ella la primera perjudicada perquè ella és qui ha assumit

tota la responsabilitat familiar i de fet els seus fills són joves, molt més

forts, i molt més sans que ella, i per tant molt més capaços de treballar, i

l'única que treballa és ella, llavors potenciant això, treballant aquest

aspecte, he pogut aconseguir objectius. Amb altres persones, per exemple,

estic portant un P.I.R.M.I. amb col·laboració de una noia que és alcohòlica i

aquesta noia participa al grup de les responsabilitats familiars, doncs en

aquesta noia el que ens ajuda molt és tenir una bona relació amb ella, és

una persona amb molts problemes afectius, llavors el fet de què tu

estableixis un bona relació, que parlis amb ella, que tinguis unes converses

amb ella un mica personals, doncs això la pot ajudar; en funció de la família

agafo un tipus de variable o un altre.
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-De infància, alguna cosa que no t'he preguntat...

-Si bé, d'alguna manera poder arribar a tenir una visió global, és a dir,

36

I
1 Iindependentment dels casos concrets que t'arriben, tenir una visió global del m

"territori", dels infants del "territori", de dir a veure , aquests infants què ; jB

fan, juguen al carrer, estan participant amb activitats, fan esport, és a dir, ¡

tenir una visió de conjunt de la ocupació dels infants, aquesta visió global. '•

-Tu creus que la Paeria té com un projecte educatiu, uns objectius...? fe
¡

; .' . . ' • i
-Encara que no els tingui escrits, tu creus que persegueix uns objectius •

en infància, una línia de treball?

. . i I-No , no té línia de treball, i la prova és que els educadors cadascun

treballa el que li sembla ; i el que li agrada amb nens petits, treballa amb •

nens petits, i el que li agrada amb joves treballa amb joves, i el que li

agrada l'escola, treballa l'escola, és a dir, no està explícit gens, i això ho \ •

veuràs tu en les entrevistes que tpts treballem en coses diferents, i implícit j

pot tenir la idea d'això, però des de el departament sí que hi ha molt interès •

de normalitzar, però de vegades la normalització és una imposició, jo no ho

veig massa clar . g

-A nivell de serveis socials tampoc? ¡»

-Dels barris vols dir? •
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-No, si algú preguntés: serveis socials de Lleida a veure, com actuen,

quins són els seus principis, o la seva línia d'actuació...? Tu penses que

existeix?

-Jo penso que la línia d'actuació és molt paternalista, i hi ha com dos

enfocs, un enfoc seria, en serveis socials hi han com tres línies marcades:

una és la línia existencial, l'altra és la tecnicista, i l'altra és la participativa,

i llavors depèn del barri, hi han barris més assistencials on es potencia molt

l'ajuda al pobre desvalgut, i hi han barris que són més tecnicistes, en el

sentit de que el tecnicista és el professional que creu molt en les seves

capacitats, i el que fa és, gràcies a les seves capacitates, donar ordres als

ciutadans perquè facin el que ell diu. Llavors jo veig que els serveis socials

de la Paeria hi han aquests dos estils, uns barris són més assistencials, i

uns barris són més tecnicistes, jo per exemple estaria més en la línia

participativa, ja que la persona és una persona lliure, que en tot cas pot

tenir disfuncions en períodes de la seva vida, però amb suport dels

professionals podria superar;...ell té tota una proposta de treball sobre com

treballar a la comunitat i el seu treball va en aquesta línia: potenciar al

màxim les capacitats de les persones perquè puguin viure amb autonomia i

amb autogestió. Un altre aspecte és que els diferents serveis que hi ha en

una comunitat siguin els adequats en funció de les característiques

d'aquesta comunitat.

-Això seria com el paradigma comunitari.

-Doncs, la gravetat es troba en què hem fet diversos cursos, pagats per

l'Ajuntament, amb en Josep Maria Rueda i la gent s'ha quedat igual.

-Quines són les tasques i funcions de l'educador a l'atenció primària?

Quins encàrrecs institucionals tens?
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-Com us organitzeu?

38
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-Doncs bé, fem una mica de "puta i Ramoneta", perquè per una banda, H

fem tota l'atenció individualitzada d'infants i joves, també fem el seguiment

de casals i també tots els "shows" comunitaris; dic "shows" perquè no és tant •

una feina (lo bo seria fer un treball interessant, amb uns objectius, amb les

entitats que treballem però bàsicament el que ens dediquem a fer és •

repartir roses, llibres, assistir a dinars de celebracions i "xorradetes"

característiques, són més susceptibles a rebre i llavors sí; vas a aquestes

entitats i proposes coses: activitats culturals, d'intercanvi... Una altra cosa |

que també he pogut dur a terme, amb dones (aquí en la nostra zona hi ha *~

set grups de dones, unes són associacions independents i d'altres són P

vocalics dins d'associacions de veïns) i a través d'un projecte -un cop al mes m

fem una trobada, un petit esmorzar on, a part de fer una mica d'intercanvi '"

dels problemes, solucions, activitats..., també procurem que vingui una fl

persona, que no fa cap xerrada ni res, però que és d'un camp determinat i

elles, a partir d'aquí, tenen una mica de formació; han vingut psicòlegs, la É

síndic de greuges, una metgessa... diferent gent. A partir d'aquí, elles reben

una petita formació personal i al mateix temps, entre elles s'intercanvien i •

experiències. ' \
' Í

-Sí, aquesta iniciativa teva em va agradar molt. I la teva ubicació !

dintre de l'organigrama? •

-Bé, en la zona hi ha la cap de zona i després tots els professionals en •

horitzontal; per tant, estaria al mateix nivell que un assistent social i

suposo també que al de una treballadora familiar -no crec que la considerin g

d'un nivell inferior.

1
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-Tenim una reunió setmanal d'equip, que bàsicament és de transmissió

d'ordres (hem de fer això, hem de fer allò); jo, per exemple, el que trobo a

faltar és el fet que hi hagi una discussió sobre com intervenir o de línia de

treball a seguir, fer d'una manera o d'una altra un projecte... Per mi una

reunió de zona va més en aquesta línia que no en el fet de dir ara ens han

manat això, o allò...

-Com us distribuïu la zona?

(...)

-Un dia normal, què fas? M'interessa el temps que dediques als tràmits

burocràtic...

-Bé, un dia normal, al matí, abans de l'esmorzar poca cosa es fa; si tens

feina urgent la fas però la gent, bàsicament, llegeix el diari, comenta alguna

cosa, però no es fa massa feina. A partir de l'esmorzar és quan ja ve el

treball més concret; hi ha dies que tinc com una mena de permanència i

llavors atenc casos, hi ha dies que he de passar tot això a l'ordinador -cosa

que porta poca feina perquè el programa és molt bo i es fa ràpid-, després hi

ha tot allò que consisteix en la preparació de nous E.F.O. o documents nous,

també hi ha la preparació dels treballs de grup i les coordinacions. Aquestes

darreres tant, a gent de l'exterior com internes... Els dimecres, per exemple,

l'assistent social té permanències durant tot el matí i jo depenc de les

entrevistes que ella tingui preparades; així que normalment el dimarts, un

dia abans, ens trobem durant una hora, una hora i mitja, i veiem quins

casos ens vindran, com els enfocarem, decidim si els treballarem o no

conjuntament..
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-Encara que treballis a la zona que abans m'has comentat, és aquí la

teva oficina? • m

.

la teva feina, o penses que són les més destacables, com a distribució de _

població, espais urbans... que t'ajuden a la teva feina, o la dificulten? m

- - „ - - - . - . , . .

públics importants, per exemple no hi han places que estiguin ben dotades, g

no hi han zones verdes, no hi han polisportius... Això causa problemes ™

perquè, per exemple, quan has de demanar una pista esportiva l'has de «

demanar a l'escola, places pràcticament no n'hi han, o les que hi han estan

bastant degradades, com la de FEreta, que hi ha bastant problema de risc •

social. Llavors els nens del barri tenen... i això tant passa aquí, com passa

allà baix, perquè allà baix els nens que tenen que anar a jugar, hi han ; I

placetes, però hi ha molt trànsit, i tenen molta dificultat per anar a jugar, i

penso que això seria una de les característiques que tindríem. Després en el \ I

cas del barri d'allà baix, el fet de que potser la gent no té massa consciència ¡
: . ' • • • ' í

de barri, pel fet de ser una part més cèntrica de la ciutat, la gent no té \ j|

massa una conscienciació, que aquí sí que la tenen, aquí la gent fins i tot ha \

sortit a fer pancartes, manifestacions, en canvi allà la gent va més a la seva. *

-A nivell de població, de perfils usuaris hi han diferències entre aquí i |

al·là? ¿

I
-Sí, aquí hi ha gent molt, molt, molt feta pols, fins a nivell psicològic, i

llavors el fet que les vivendes no reuneixin condicions hi ha molta població I

il·legal, amb uns trastorns greus, tant psicològics, tant biològics. I hi ha M
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molta gent que és disminuït psíquic i és pare de família. Allà la gent és més

aviat gent treballadora, pot ser que en aquell moment estigui en l'atur, hi

•• ha gent gran que s'ha quedat sol i s'ha fet vell, però la majoria de persones

que tenim, és això, famílies monopàrentals, problemes d'atur, i gent gran;

• són els tres eixos de la intervenció allà baix.

• -Com vas ingressar a la Paeria?

I

« -Eren places de què?
.

I
m -I de que t'encarregaves tu, en aquells moments?

i ^
m -Que ara de fet està molt assumida, no?

A -Ara ja sí.

,« -I el següent pas, quin va ser?

™ -I al noranta tres us van passar, a on?

1

;1g -Ens van passar per Real Decret, van fer un ple municipal, i van dir

m tots a educadors socials.

I ,
-Llavors vàreu passar a ser educadors socials tots els que éreu

«I animadors socio-culturals i els que éreu educadors especialitzats...

í
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-Sí, i és clar hi va haver un temps d'adaptació, per exemple els m

educadors especialitzats no tenien ni idea del que era una llar de jubilats i ™

una associació de veins, i els altres no havíem vist mai, a soles, un nen, J|

llavors va passar un temps adaptant-nos. ;

i . f
-I vosaltres on estàveu ubicats? !

1-Als barns, hi havien dos barns que tenien educadors especialitzats, . -

que eren el de la Mariola, i el barri antic, els altres no en tenien, només j

tenien animador, hi han quatre zones i a cada zona hi havia un animador, i

només al barri antic i a la Mariola hi havien educadors, llavors en el Í

moment que van fer això, ens van distribuir, i més o menys hi van haver a

cada barri dos, menys el barri antic i la Mariola que de vegades n'hi han , •

hagut tres. !

I
(-)

1
-Abans d'entrar a la Paeria, tenies altres experiències a nivell laboral?

(...)

-A part de la teva formació inicial, has anat fent cursos, i tens :
1 ' ' •'

experiència en posicions paral·leles, i en les qüestions que t'interessen més? j •

|

Jo penso que a l'ajuntament no hi han uns criteris clars, i hi ha molta fl

desorganització dins del departament, cada cap de zona s'ho munta a la

seva manera, i si tens la sort de que et toca una que et va bé val i si no •

doncs mala sort. I en canvi en el altre lloc, puc aplicar noves tècniques, puc

: . ' I
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aplicar investigació, a nivell professional es molt més creatiu que no el fet

d'estar aquí.

-Com definiries la competència professional dels educadors? Que ha de

tenir una bona professional?

-Capacitat d'observació, bàsic, que sigui molt receptiva perquè ha de

saber observar tant les dificultats que té la persona amb que està treballant,

com les possibilitats de reacció, és a dir, has de partir dels problemes, i de

les possibilitats de solució, i llavors saber potenciar aquestes possibilitats

que té la mateixa persona de resoldre el problema , jo penso que el més

important és aquesta capacitat de observació i com a conseqüència d'això ser

una persona amb moltes capacitats d'estimulació.

-El reconeixement de la professió, com el valores, penses que és una

professió reconeguda?

-No, dins del departament nostre no massa, la prova és que ens fan fer

tonteries, abans ens envien a repartir roses que fer una altra cosa. Dins de

la societat encara és poc coneguda la figura, i en relació a altres professions,

que podien ser del camp de les ciències socials, penso q[ue no està prou

valorat.

-I pels usuaris, et sens valorada pels usuaris?

-De vegades no et reconeixen la figura perquè igual et diuen

assistenta, però si que et reconeixen el treball normalment amb la població

tenim un bon ...la gent reconeix que per la relació que a establert n'ha sortit

beneficiat, això si, però moltes vegades no saben que ets educador.
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-Quines són les dificultats més grans que et trobes per desenvolupar la

tasca?

-Les caps.

-Perquè no entenen la feina que han de fer o per què?

-Perquè tenen una mentalitat bastant estreta per exemple amb la cap

que tinc aquí tinc molts probleríies, és el que dèiem de l'organització de

vegades m'he queixat dels problemes la departament però m'han dit que tu

aquí a callar que estàs a les seves ordres. I llavors moltes vegades actuo de

manera clandestina, quan tinc mòlt clar una cosa que he de fer, la faig i no

ho consulto a ningú i ja s'ho troben, perquè de vegades que comento un

problema, encara se'm fa més prqblema, si veig una cosa que és molt clara

que l'haig de fer jo tiro endavant i ja està.
./

-Què us coordineu entre els educadors?

i f

-Poc, poc perquè no coincidim, no coincidim en criteri, em fet molts

intents, i jo segueixo bastant la línia de treball del Rueda, primera perquè

m'agrada i segona perquè el departament ens ha format, i en canvi la

gent...jo una mica la percepció que en tinc tu també ho veuràs, que la gent

va molt a la seva, té un criteri, se sent molt segur d'ell, o ella mateixa, i fa el

que li sembla, i el que pensen els jaltres li importa un rabe, en cap moment

jo he parlat amb un educador per dir-li escolta tu com ho faries això, estic

portant això però no ho veig clar, qjuè et sembla? Sempre la gent va a la seva

fa el que hagi de fer, i quan em intentat d'arribar a acords conjunts no's'ha

aconseguit mai res.

-I amb els de la zona, us coordineu?
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-I no teniu ningú que us faci supervisions?

' -No, però s'ha demanat.

™ -Què t'agrada el teu treball?

f
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-Si, però bàsicament es pot dir que la relació que s'estableix és més

personal que professional jo dels casos que porten els altres educadors no en

sé res, sé que porten casos però no els conec, de vegadas comentem més

treballs d'associacions que no de casos.

-Sí que m'agrada, però ara que porto bastant de temps, m'agradaria un

treball més d'organització, en aquests moments, m'interessa més la formació

de professionals, la distribució de professionals, l'investigació més que

l'atenció directa, l'atenció directa és més pesada, cansa més físicament, i en

aquest sentit m'agrada més aquest altre camp, de tota manera això no vol

dir que no m'hi trobi a gust amb la gent, jo per exemple tinc dos o tres casos

que estic portant, porto el cas d'una nena que la família és molt desastre,

que té un germà ingressat allà a Rufea, que té una germana que acabarà

malament, i aquesta nena és una nena que ha sortit bastant positiva, vaig

poder aconseguir que li donessin un beca pels llibres, vaig poder fer que

entrés a una residència d'esportistes que hi ha allí als instituts, i que entrés

a un club de voley; llavors aquella nena que estava destinada a seguir als

germans, entre l'escola i jugar a voley té un grup bastant maco, que jo vaig

parlar també amb els monitors informant també de la situació dient que jo

no sé si aquesta nena serveix o no per l'esport, però agafeu-me-la perquè ho

necessita, home no és dolenta, però la van agafar independentment de la

seva qualitat esportiva, i vaig poder aconseguir que estigués a l'escola

d'esportistes, perquè allà poden dinar i tenen repassos a la tarda, aquesta

nena està funcionant molt bé. Aquestes coses et satisfan, quan estableixes
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relació amb aquest tipus de casos que veus que a partir d'un esforç, d'una

intervenció teva hi ha un resultat això et satisfà.
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-Com actuàveu abans de l'E.F.O ?, Si se os presentava algun cas

d'infància, què fèieu abans de tenir el E.F.O com a eina ? Com funcionàveu

abans ?

-Jo, quan vaig arribar, l'E.F.O. va començar a funcionar, el pre-E.F.O;

no el conec massa, bé el conec de referències; el que passa és que l'E.F.O.,

tot i que és un instrument .tampoc s'ha fet anar al cent per cent i llavors hi

han casos que ni E.F.O. ni res. L'E.F.O. s'utilitza, des de la meva visió, en

casos que es pot arribar a fer quelcom; jo en concret treballo molt "a apagar

focs", la veritat sigui dita, i el tema de la prevenció no el treballo gaire;

llavors quan es té "que apagar un foc" el que menys et planteges és un

E.F.O. L'actuació és molt ràpida, molt contundent i si hi ha possibilitats, si

s'arregla .mitjançant les entrevistes aconseguint que la família es posi a to,

llavors sí que planteges un E.F.O. però, molts cops s'ha de passar la

contundencia i llavors ja derivem cap allà baix. Hi ha casos en què sí que

apliquem E.F.O. però, passa el què abans ja hem dit: potser els objectius i

plantejaments inicials de 1' E.F.O. no venen acompanyats per la realitat;

queda, doncs, el document i la realitat que vas portant tu.

- Si no fas E.F.O., fas algun P.E.I. ?

- No, no, sobre paper en principi no es treballa; s' empra l'actuació al

moment, tot i que hi ha coses que les planifiques i les derives; per exemple,

si t'arriba una família que és molt poc coneguda, vols fer una intervenció i

no hi ha un risc molt elevat, llavors t'intentes connectar molt amb l'escola,

introduir els nens a l'esplai, és a dir, controlar molt el tema dels nens amb

els professionals, i pel que fa a la família et senyales petits objectius i vas

fent-ho així. Si convé, tornem la família a la seva casa i els; hi donem un cop

de mà.
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1

- Així, en aquests casos no feu E.F.O. i coneixeu la família a través de m

les entrevistes. I, a part d'aquestes, què més feu? *

t-Treballem molt amb el recurs del casal infantil , l'any passat vàrem '"

poder aconseguir ficar un recurs estable durant tot l'any, que feia molt i j|

temps que no hi havia hagut. Jo penso que és una cosa molt positiva i que !

ens ajuda molt, ens dona moltíssima informació i interactuem molts cops I
•amb els nens ...

1
-Tu hi vas al casal?

-Si; bé porto molta coordinació fora del casal amb els responsables però

també hi vaig i intento interactuar amb els nens, sobretot amb les famílies I

que t'interessen més. Aquest és ¡un recurs que utilitzem molt , després les

coordinacions amb l'escola estan molt establertes i amb L.A., tot això és un I

projecte que estem portant fa casi uns dos anys. .Nosaltres treballem a tres

nivells : família , escola i recurs de lleure, intentem, amb les famílies en les •

que volem intervenir, lligar aquests tres espais o també tenim el recurs de...

-Amb el nen, és bàsicament al casal on es tracta amb ell?

-Bé, depèn del cas, de vegades els fem venir aquí.

-I a les famílies també?

I

! . i
i

-A les famílies mitjançant l'entrevista, visita a domicili i -—--— a

especialitzats •

-Com a solucions : el casal, l'escola i ja està, no? I

I

_______________ ; I
I
I
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-Si veiem algun cas que cal que passi per:.., amb la familia el tema de

planing, o salut mental...van arribant bastants casos de salut mental, hem

experimentat una pujada bastant alta .

-I a nivell intern com us organitzeu? Com comences , a intervenir un

cas?

La familia pot arribar, mitjançant la informadora o sigui , la familia

ve al servei i entra mitjançant el primer contacte que té, i aquest contacte es

la informadora . Aquesta recull dades i en dependència del tipus de cas el

traspassa, o bé a l'educador, o bé a l'assistent social.

-I quan els traspassa a l'educador?

i.

-En principi si hi ha infancia, si són joves, ens els traspassen a

nosaltres. Generalment es traspassen molt a l'assistent social, és el circuit

normal, perquè s'agafa la família com unitat. L'assistent social després ens

deriva els casos.

Les famílies també poden entrar des de una institució que ens demana

la intervenció a aquella família ; des de el Caap , des de la presó, des de

qualsevol lloc que ens truqui directament i ens digui que tenim aquesta

família . Ara últimament en infància estan arribant els P.I.R.M.I., els del

projecte de risc que hi han famílies que coneixem, peirò altres que no

coneixem i ens entren mitjançant el projecte llavors hem d'intervenir. I ara

ens estan entrant casos que no són coneguts pels serveis socials; el barri

antic és la zona que més casos té. Llavors és això, et passen el cas es fa com

un pre-diagnòstic i en dependència d'aquest es fa un pla de treball o es fa

una actuació puntual...
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-El pla de treball, que el fas tu sol , conjuntament amb l'assistent

social?

í
-Denèn del cas. hi ha casos aue els oortem sols i hi ha casos aue els

II

1IV

1
portem conjuntament .Últimament amb la informatització ens demanen un m

responsable de cas que fins ara no era una cosa que estigués molt , ™

clarificada i ara si que ens la demanen; per tant amb l'assistent social, si és !•

un cas que treballem conjuntament, definim qui és el responsable i aquest

és el que porta el cas però treballem molt conjuntament , ens repartim les 1

tasques i el responsable, en principi, és el que fa el seguiment d'aquestes

tasques. •

-Quina relació hi ha entre l'E.F.O. i aquest pla de treball? •

-Bàsicament aquest pla de treball seria l'E.F.O., però també •

considerem un pla de treball un P.I.R.M.I. i si fem P.I.R.M.I. no fa falta fer

E.F.O. ; el P.I.R.M.I. ja seria un pla de treball amb familia , però no estaria I

tan objectivitzat com un E.F.O.

-Però la família el té el P.I.R.M.I., el pla de treball?

1
-La família el signa, el pla de treball, però no el té.

-Però els objectius que poden sortir al E.F.O., és com un pacte que fas

amb la família?
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-Últimament sí és una tendència però inicialment no era així; B

inicialment era com el P.E.I. , és un plantejament que et fas tu i vas

pactant, últimament estem agafant la tendència de pactar amb la família. |

És el que vam treballar amb tu al curs i jo ho he utilitzat amb les meves

assistents; els hi passat el teu material. I

I

I

I
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-A la P.I.R.M.I. surten també objectius, metodologia i avaluació?

-Quan es fa un P.I.R.M.I. és una mica, fer el paper

administrativament, l'entregues i que te'l passin. El problema del P.I.R.M.I.

és que com a seguiment; nosaltres estem bastant limitats perquè és

P.I.R.M.I. qui decideix quin tipus de mesures fa; tu pots influir en les

decisions, però ells tenen tot un circuit preparat : que si has de anar al

graduat escolar, que si has de anar a motivació...i llavors el seguiment que

fem a la família, en principi, és bastant de voluntarietait, tot i que si ens

arriba informació d'un absentisme o d'alguna historia podem citar a la

família i podem fer un document perquè a aquesta familia se h' qüestioni el

tema del P.I.R.M.I. Clar llavors uns plans de treball que queden una mica...,

però també depèn del professional i la voluntat que vol, si es vol ficar a dins

d'un P.I.R.M.I. i fer un seguiment i tal, ho pot fer, no hi ha uns límits

-Si no feu ni P.I.R.M.I. ni E.F.O., què és el que feu?

-No fem cap altre tipus de document.

-Jo veig que ho féu més com a control, tot informatitzat...

-Sí, és cert; però també caldria parlar del tipus d'intervencions que es

fan; pel que fa a dates concretes, el 5.0% dels casos que atenem, segons les

estadístiques, els veiem un cop a l'any i de l'altre 50% hi ha una gran

majoria que es veuen dos cops a l'any; els casos en què es veu la família un

cop al mes són bastant pocs.

-I menys d'un cop al mes?
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II

-Aquests ja són poquíssims, encara que cal tenir en compte que molts m

d'aquests casos recauen en l'educador per tal de7poder,fer un seguiment més ™

acurat. Aquestes són dates que situen molt la nostra feina. (f
i I

-Sí, això ja es va parlar en aquella entrevista; es va dir que a part de m

infància hi ha moltes altres coses.

1
-Sí, nosaltres treballem molt en la franja de infància i joventut i, si ho -

volguéssim, tenim suficient llibertat per introduir-nos en un cas, però els B

problemes els trobem en el temps, les possibilitats i els recursos amb els que ¡

comptem. Jo penso que el casal infantil al Barri Antic és un recurs que no té I

cap altra zona, bé nosaltres l'anomenem casal infantil però és una mena

d'esplai; les altres zones tenen casals infantils temporals que duren mòduls •

de vint hores de manera no fixa. Aquest és, doncs, un recurs que nosaltres

vam demanar i ens van permetre deixar-lo tot l'any. Sí ja no tens ni aquests |

mínims, quin tipus de seguiment pots fer? Ens veiem obligats a quedar-nos

amb uns seguiments i uns recursos molt puntuals. |

-Aneu al carrer, per tal de captar nova gent?
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vas coneixent la gent. Tenim casos que s'observen molt des del carrer. Però,

el que no fem és sortir a veure els infants. Curiosament, una història que I
\

sempre comento, és que hi ha molta escolarització, tot i que també casos g

d'absentisme; però, en general tots els nens del barri estan recollits i no hi P

ha casos penjats; pel que fa a l'absentisme, en principi, procurem intervenir. m

Així que, no nego que hi hagi caeos penjats, però pràcticament, estan tots ™

controlats. É

-Quan passeu el cas a l'E.AJA, continueu fent un E.F.O.? ¡- I

I

I

I
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-En el moment de traspassar-los-hi un cas, en principi ens demanen

que haguem realitzat un E.F.O. i que aquest no hagi funcionat. En teoria,

un cop traspassat, nosaltres no hauríem d'intervenir; però el problema es

presenta quan, ja en mans de'1'E.A.I.A., tot i existint una situació de risc i

havent valorat que caldria fer un internament, pot donar-se el cas que,

tenint l'informe, anul·lin l'expedient i s'acabi per no fer res. El cas continua

estant aquí. Així que anem tapant forats de la manera que podem, però

aquesta situació continua donant-se. Administrativament és una mica

complicat perquè, tot i tenint el cas aquí, qui té la potestat és un altre.

Anem fent, sobretot, intervencions de contenció, per tal que la situació no

se'n vagi més enllà. La veritat és que hi ha casos molt diñcils, com el tema
.1

dels gitanos, per exemple.

-A part dels casos de infància, quines altres funcions desenvolupes?

-Bé, tenim tot el tema de joventut, que consistiria, en principi, en

realitzar intervencions individualitzades, cercar i seguir recursos. Tot el

camp de la infància es mou en dos o tres escoles, així que tenim fàcilment la

situació controlada; en canvi, el tema dels joves es troba molt més

diversificat i hem de fer més contactes amb diferents institucions. Joves

penjats en el Barri Antic, no n'hi ha en un nombre molt excessiu perquè

tenim bastants recursos. Hi ha però, un sector de població, per exemple

noies gitanes que han deixat l'escola als tretze, catorze anys, que realment

és cert que estan penjades; i també nois, bàsicament gitanos, que també

queden penjats. Intentem fer quelcom, però certament és difícil entrar dins

el món gitano; hem aplicat algun recurs, però costa moltíssim.

-Fas alguna cosa a nivell comunitari?
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1

-Sí, tenim repartit el treball, portem llars de jubilats... Jo,

concretament, treballo molt en el sector de infància, i també porto

associacions de veïns...Fa deu anys que els educadors havien de treballar en

la comunitària, així que havia hagut molta feina en ella; avui en dia, ja

funciona més o menys sola. Des d'una llar de jubilats o des d'una associació •

de veïns, van fent. Nosaltres ens limitem a passar per allí. Dins de les

associacions de veïns tenim els casals infantils, l'estudi assistit... i anem B

fent seguiment d'això. Tenim repartida la zona; concretament, treballo amb
¡ . ' IB

TA.P.A. del col·legi, on sempre hi ha molta feina •

-Organitzeu cursos? •

-Sí, s'organitzen algunes coses, però és més un treball de caire •

reivindicatiu enfocat a cercar un benestar pels nens. Allò del casal infantil,

vam poder-ho aconseguir mitjançant aquest treball amb ells. Uns dels I

objectius que sortien al curs és que al Barri Antic no hi ha cap zona on hi

hagi mobiliari urbà per a infants; és una reivindicació que nosaltres he fet |

directament als nostres caps però..., treballem en ajudar-los a fer i _

traspassar aquesta demanda, ja que el nivell de la gent de l'AP.A. és I

bastant baix. i m

-Fas de dinamitzador? m

-Sí, és això. Després, també tenim llibertat, dins de les atribucions, per g

muntar projectes de qualsevol tipus; ara estem treballant en el projecte de . •

"Dutxa't a casa" que tracta de traspassar gent que s'està dutxant a l'escola i i m

intentar que es dutxi a casa a través d'un treball molt intensiu en un treball ™

per famílies. Agraeixo molt a aquesta casa la llibertat per crear. Un altre •

projecte que havíem dut a terme, tracta de gent que havia estat usuària

nostra en infància bastant en risc, que s'ha anat reconvertint, a través d'un I

I

I

I
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treball de deu anys, i que ara està portant altres nois del barri per un

projecte de futbol. Anem muntant projectes en la mesura que podem; tenim

força llibertat, i si són propostes factibles sempre ens les aproven.

-I l'avaluació, has donat mai algun cas per finalitzat?

- Hi ha un tancament molt bèstia, en el que s'ha de te¡air en compte que

moltes de les intervencions són des de la voluntarietat de l'usuari^ i que es

dóna quan tu situes els punts sobre les is i l'usuari deixa de venir. Llavors,

com a professional pots optar per oblidar-te del cas o continuar insistint per

a veure que passa; això depèn del professional, del moment i de moltes

altres circumstàncies; es pot estar més o menys a sobre dels casos. Hi ha

casos on, per exemple, t'arriba una família amb els nens desescol-laritzats i

no està introduïda a la comunitat, va progressant mínimament, i s'acaba

introduint.

r"

-I llavors ho tanqueu, o n'aneu fent el seguiment?

-En el moment en què ens arriben bones constants vitals, és a dir, que

ens arriben bones informacions des de l'escola i l'esplai, rebem bones

referències de tots aquells punts en què estem en contacte i també des del

domicili observem que aquella família ja està estabilitzada, en principi, ho

deixem. Els casos que tenim aquí són molt "heavy"; la població que està aquí

és que viu al barri i això és per alguna circumstància especial; la família

que des de la seva ètica vol prosperar, ja marxa del barri. Per prosperar

deixen el Barri Antic i estan anant molt al carrer El Carme, al carrer

Magdalena...El que passa és que aquella zona s'està complicant, s'està

omplint de gent amb problemes. Els que viuen aquí al barri tenen molta

problemàtica; els que hi han viscut tota la vida, mínimament van fent; si

se'ls ha ajudat s'han anat estabilitzat i ara van fent.
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I
En un barri on s'estava quedant molta gent de 3° edat, es va anar ! ||

introduint gent que tenia molts pocs recursos, i trobava lloguers barats, però

això és un tòpic, perquè avui en dia , els lloguers que estan pagant els II

•usuaris en aquest barri, i les cpndicions que tenen, són horribles, estan

pagant lloguers molt alts per casés molt, molt dolentes. Paguen una mitja de | 1

vint a trenta mil pessetes; el que passa que una casa de vint o trenta mil

pessetes en un Balàfia o en un barri normal, tampoc les trobes; llavors es •

queden en aquesta franja i en uns nivells de vivenda molt baixos de

condicions. Això fa que molta població es quedi en aquest parany. Per tant, |

és on estarien els lloguers més barats de Lleida on accedeix la gent que

menys pot i tota aquella població que va pul·lulant, on s'enganxa és al barri I

antic, per exemple, tot el tema de immigrants fa cap al barri antic. •

i
-I toxicomanies també? —

. . . • . • i I

-De toxicomanies és el centre de distribució, que no vol dir que tots els _

que passen pel barri antic, visquin al barri antic; curiosament és un dels I

barris que menys problemàtica tenim, a nivell de toxicomanies. g

.• í

-Però la prostitució també està en aquest barri ? I a nivell de infància g

deveu intervenir en aquests casos? •

-Si; si ens arriba des de una escola un cas de una mare prostituta, j •

evidentment que intervenim però si les "constants vitals" funcionen i la m

família, o la persona, mínimament es busca la vida mitjançant mercats, ™

mitjançant drogues, mitjançant la prostitució , aquí no entrem, si les •

"constants vitals" funcionen; en el moment que alguna d'aquestes I

"constants" s'espatlla, llavors intervenim.
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-Tu creus que la Paeria té una línia pedagògica, o una manera

d'actuar establerta?

-És molt difícil, cada zona té unes característiques molt diferents.

-Quines característiques té aquesta zona?

-Les característiques no són a nivell de persones, sino a tipus de feina.

Aquí, per exemple, el tema comunitari no dona excessiva feina i està

bastant concentrat, a diferència d'un Balafia, que és la dispersió i hi ha

moltíssima comunitària; aquí hi ha comunitària però està mínimament

funcionant, tenim llocs de comunitària que donen bastanta feina. Llavors

ens centrem moltíssim en la població, en el treball indhidualitzat. Altres

zones, per necessitat de guió, treballen molt la comunitària, i l'atenció

primària, és això, apagar el foc, i ja està. Llavors com a línia de treball, un

mínim si que hi és, dels circuits de intervenció, estan mínimament

estructurats i clarificats, però també depèn molt de cada professional; jo,

aquí vaig entrar amb el encàrrec de treballar en infància i això estic fent, i

quan jo vaig entrar es va ampliar a un educador més que aquí només n'hi

havia dos per tant, (no perquè sigui jo però) el fet d'ampliar i de dedicar un

professional a la infància, quelcom vol dir , i vol dir que esitàs arribant a tot

un sector de infància que abans no s'arribava.

-Però a tu , quan vas arribar, et van explicar un mica el pla de treball

que tenies que seguir, o no?

-No, jo el treball de infància l'he anat organitzant a la meva manera

-Llavors, l'estructura com és, tu a qui tens per sobre teu?
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-Jo tinc la cap de zona. ffl

-I la cap de zona en qué us influencia a vosaltres a l'hora de la i ||

infancia?

-En principi som autònoms, tant en la individualitzada com en la - ¡

comunitaria som bastant autònoms a pesar de que en la comunitaria hi ha •

moltes connotacions polítiques. Llavors en la individualitzada, en el

tractament de casos tenim Uibertat absoluta; nosaltres anem fent, anem > I

treballant, etc. La cap de zona, una mica, es la que aglutina totes les

informacions que traspassen des de l'ajuntament, i alhora serveix perquè el I

professional vagi a la cap de zona a buscar una orientació, etc.; una mica la

|

!

-I a qui més teniu? Sobre la cap de zona qui hi ha? I

-Sobre la cap de zona hi ha la cap d'unitat técnica •

-I la cap d'unitat técnica es una per totes les caps de zones? I

-Si, es la "cap de les caps de zones", és la que va traspassant directrius, I

informacions , a nivell general, és la que centralitza i alhora dinamitza les i

zones,. cerca les necessitats que hi puguin haver; el tema de la |

informatització parteix de la unitat tècnica, per exemple, a l'igual que això

que es vol fer del tractament; les directrius a nivell general, parteixen des j |

d'aquí. Pel que fa a les directrius més específiques, la d'infància, per —

exemple, ve donada per l'àrea d'infància de forma bastant directa; és el cap •

d'infància qui se asseu amb els educadors i va transmetent línies, m

plantejaments... Tot el model E.F.O. ve directament des d'infància, fins i tot •

traspassen, en principi, directament als educadors. També des de qualsevol •

I
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altra àrea, des de toxicomania, per exemple, venen canalitzades directament
i

o de vegades, des de la unitat tècnica. Aquest és el funcionament.

-I tu com vius la teva figura professional?

-Jo, una cosa que m'agrada molt d'aquesta casa i que no eín cansaré de

repetir, potser perquè les experiències que he tingut a altres llocs han estats

molt més traumatitzants, és la llibertat que he tingut per treballar; he

treballat en altres llocs on no he gaudit mai d'aquesta llibtírtat i és una cosa

que agraeixo moltíssim. A nivell professional, com qualsevol altre, penso

que és el propi professional el que es fa valer. Jo, potser per la meva

trajectòria o la meva experiència, no em sento discriminat; se que hi ha el

debat dels assistents socials i educadors, però jo no ho visc així. Vaig fent la

meva feina i m'hi sento molt content. En aquests debats, ni hi entro. Penso

que el talant professional se'l fa cada un; no és allò de dir: els assistents

socials "matxaquen" els educadors. Si un educador fa la seva feina, i la fa el

millor que pot i ho demostra, és aquest qui s'emporta el seu talent i la seva

credibilitat davant dels altres. Hi ha els tòpics que els educadors tenim

excessiva llibertat i per tant ens podem, de vegades, escapar; és cert, que un

assistent social està molt limitada a la permanència, mentre que nosaltres

no en tenim i podem quedar a qualsevol hora i dia. També hi ha el tema de

la comunitària; així com la qüestió de la pensió primària està molt

informatitzada i molt controlada (et controlen totes les entrevistes que fas,

la periodicitat amb què veus a les famílies...), en la comunitària és tota una

feina que no es veu reflectida enlloc i moltes vegades els educadors ho

reivindiquem. Si a mi em truquen des d'una llar perquè seis a trencat un

vidre, he de córrer per fer els papers per aquell vidre i he de passar per

sobre de tot, i això no es veu reflectit enlloc. O tot el què és dinamitzar o

intentar inculcar, que són feines a molt llarg plac, que tampoc no surten

enlloc. Hi ha tots aquests tòpics però, jo personalment no ho visc. He pogut
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muntar un casal o un esplai en un barri antic i m'han donat la llibertat de

poder-lo tirar endavant. En altres administracions ho tenen molt controlat.
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-Per què et vas fer educador i quin és el teu recorregut?

;,o . .. i i
-Quina és la dificultat que et trobes ara, com educador a la Paeria? B

1 •
-La queixa vindria per tenir els límits més clars, a nivell de treball. B

Igual que insisteixo en què la llibertat és molt positiva, aquesta mateixa fa
I

I

que el treball sigui molt dispers. No hi ha una limitació que t'indiqui que i

has de dedicar mitja setmana a una cosa i mitja a l'altra. Això comporta que

en un mateix matí canviïs de tipus de feina varies vegades; potser estàs fent

un informe i t'arriba la Guardia Urbana per fer un informe, després un B

usuari que s'ha despenjat i vas fent moltes coses. Ho podríem regularitzar,

si volguéssim, posant una permanència, i de vegades se'ns ha dit. Això et I

genera, de vegades, un estrès, un no saber on estàs; per una banda potser

seria bo canviar-ho, però, per l'altra també tens la suficient llibertat per B

poder decidir d'anar a veure un nen, a atendre un recurs... És el peix que es

I
'

mètode, tenen els dies pactats... '

-Què fas en un dia normal?

-Mínimament, abans de començar el dia, et centres; si hi ha algun cas j

que s'ha de resoldre urgentment, et dediques a allò. Em vaig marcant una |

sèrie d'entrevistes, cites... L'agenda d'entrevistes va funcionant (en un dia ._

puc tenir dos o tres entrevistes). Llavors, si hi ha alguna urgència, una nota i B

des del casal o una trucada des de l'escola, intento respondre el mateix dia; •

quan, en aquest aspecte, ja tinc el dia mig muntat (ja dies, però, que té'ls •

I

I

I



I
I
I
I
I
I
I
I

ANEXOS

n
K
I
I
I
I
II

I
I

passes dedicant-te quasi exclusivament a aquestes urgències i entre mig,

vas fent allò que tenies marcat) i tinc una mica de temps, intento centrar-

me en els casos per fer els diagnòstics, els plans de treball, les tasques

administratives, els informes... És molt variat.

-Què treballeu al matí?

-Sí, fem matí i dos tardes; de tota manera això és variable. Si tens

feina, potser treballes tres o quatre tardes; jo quan vaigf muntar el casal,

vaig treballar totes les tardes del mes de gener.

-Us coordineu, entre els educadors?

-Entre els educadors de zona sí; hi ha molt contacte per supervisar

casos...; curiosament cadascun de nosaltres té la mà trencada en unes

determinades coses més que en altres; així que anem ¡als companys per

consultar-los hi temes i demanar-los opinió. Fem bastanta pinya.

r
-Feu alguna reunió setmanal establerta?

-D'educadors solament, no. Hi ha la reunió de zona, els dijous.

-I en aquestes reunions, on es troben els assistents socials, el caps de

zona...es fa una supervisió a nivell tècnic?

-No, hi ha de tot; des d'informacions a casos... Això dels casos es

treballa molt a nivell individual, poques vegades a nivell d'equip.
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-I nivell d'educadors de l'Ajuntament, feu coses conjuntes a part del i «

curs que acabem de fer? «•

-Ara fa temps que no perquè la plantilla ha variat molt darrerament, fi

però n'havíem fet. Tenim llibertat per fer-ne però tampoc hi ha, com temps i m
f̂ Benrera, gent que havia treballat conjuntament. Ara hi ha equips on hi ha m

gent que no han treballat conjuntament amb d'altres; hi ha molt bon B

ambient i quan convé parlar quelcom es parla. Però ara fa molt de temps

que no ens asseiem i parlem, es fan supervisions una mica a la broma de les V

queixes...; en el curs Déu ni do el que ha anat sortint.

-Feu supervisió de casos o els porteu individualment? -
1 |

-Els comentem amb els educadors, amb qui sol haver-hi bastant

traspàs. Que ens fiquin un supervisor, és una de les demandes que em fl

realitzat i sembla que va endavant. Suposo que els col·locaran a nivell de ¡
f g

zones. Sobretot amb els educadors i amb els assistents de zona es fan una •

mica dos grupets; tot i que amb els assistents socials hi ha molt bon

entendre, almenys en aquesta zona. Hi ha molt bon ambient, i això també és J

una de les coses que és d'agrair. Si hi hagués un equip que es tirés els plats ¡

pel cap, no sé si ho podria suportar. |

-I tu treballes amb diversos assistents socials, oi? |

I

-I amb totes treballes igual o depèn? g

-En principi jo treballo amb tres i treballo igual, encara que amb algun I

t'entenguis millor que amb algun altre, però això és inevitable.
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_ -I la relació assistent social - educador depèn del "rol" professional?

— -No, almenys amb mi, se que amb altres hi ha més reticències, però

• amb mi personalment no. Però fa molt, i t'ho he de dir, em consta que depèn

m de l'educador, com és i quin "rotllo" et porta, jo tinc "bon rotllo", almenys de

I
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I
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1

1

1

I

1

I

I

1

I

II

la meva visió.
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- Una mica, des de on tu recordis, explica'm l'evolució de la figura del

educador de la Paeria.

- Jo el que et puc explicar una mica es la carrera professional meva.

- D'acord.

(...)

- Equip d'educadors de carrer?

- No, educadors especialitzats. Havia hagut sinó rocordo malament,

una definició exemple del que era educador de centre i educador de carrer,

teòricament hi havia dos educadors de centre i un educador de carrer, però

no funcionàvem així, no hi havia un educador sinó que intentàvem que es

fessin activitats al carrer i activitats al centre i ens anàvem tornant.

- Això ja m'ho explicarà ell.

(...)

A part a cada centre de serveis socials, hi havia un animador cívic o

socio-cultural..., els han anat canviant el nom, l'animador era el que es

I
responsabilitzava de la relació amb les institucions i grups que hi havia en

aquella zona, grups de dones, A.P.A, . ... coses d'aquestes, era més la feina

II de l'animador socio-cultural. I la feina amb canalla i atenció
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individualitzada era una altra completament diferent i estava ubicada

físicament en altre lloc.

Això va canviar, de cop van dissoldre els centres oberts, es van tancar
¡

els centres oberts i ens van repartir als educadors en totes les zones, perquè

només hi havia educadors a zones, perquè només hi havia dos centres

oberts, només hi havia d'educadors al centre del casc antic i al centre obert

de la Mariola, llavors es van trencar els equips i ens van incorporar com a

educadors a les diferents zones, dos educadors per zona.

- Dos educadors per zona i l'animador?

- Perdó, no, no va així, en algunes zones van quedar dos educadors i en

altres van enviar un educador, perquè llavors a mi em van (...)

-C..)

- Sí, ja et donaré les dades, llavors, això, a jo em van enviar d'educador

a la zona...., clar, això va ser un canvi molt important perquè teníem que

començar a treballar conjuntament amb altres professionals, amb assistents

socials i no ho havíem fet, sí que ho havíem fet, però aquesta relació tant

intensa i formar part del mateix equip, no s'havia fet abans, bé ens vam

integrar bé, llavors jo em dedicava a atendre conjuntament amb l'assistent

social lo que em toques, casos d'infància, (...) fent la feina que tenia abans,

d'animació cultural, grups de dones, llars de jubilats... encara que també

portava algun grup, però ell no feia res d'individualitzada, l'animador no

feia res d'individualitzada, l'animador no feia res d'individualitzada,

l'educador feia de tot que tenia a veure amb atenció amb famílies i amb

atenció individualitzades.
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Un bon dia van dir: "Això s'ha acabat" , tots heu de fer de tot, llavors

tots vam tenir que fer de tot.

Ill
-1 es va arribar a transformar com a lloc de treball?

II - Com vols dir que es va transformar el lloc de treball?

'" - Els dos educadors, tots érem educadors i això va ser una mica fort, a

II veure, (...) suposo que quan es va tenir que enfrontar a la primera

entrevista individual i intervenir amb famílies, amb grups,...doncs també

|| va ser fort, nosaltres reclamàvem que se'ns donés la formació necessària per

poder fer això, el que passa és que ha arribat molt tard.

II
- Quant temps fa que vau fer la transformació, tres anys feia, no?

- Però en aquesta nova modalitat, no, o sigui que els que sou fixes és

perquè vau entrar com educador especialitzat o animado]!:, però des de que

s'ha creat aquesta nova figura d'educador, no hi ha hagut oposicions?

- No ho se, això s'hauria de preguntar, jo se com vaig entrar jo. Hi

havia una plaça i em vaig presentar i mira, llavors no sabia la gent molt bé

el que era, les condicions per entrar a les classes quan jo érem educador,

quan jo vaig entrar és que devies ser o diplomat o llicenciat en algun tipus

d'estudis que tinguessin que veure amb l'educació, per tant podies ser

mestre o pedagog o psicòleg o sigui que un assistent social, no podia

presentar-se com educador, després això va canviar i ara suposo que tornarà

a canviar perquè hi ha la carrera, però en aquell moment era això, per això

tots els educadors que hem entrat teníem aquesta titulació, la majoria, o

érem mestres o mestres i psicòlegs, o altres només psicòleg,...
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i
- Fem la part del teu recorregut? Tu vas entrar a la Paeria, per

substituir un educador que marxava? I

-e..) : 1

-1 que et va animar a presentar-te a una oposició d'educador social? o |

sigui tu vas fer magisteri...

- Jo des de magisteri, ja em cridava d'alguna manera el camp social i jo

vaig fer les pràctiques, ara no se com està, a segon i a tercer vaig fer les •

pràctiques a (...) per tant d'alguna manera ja em cridava. També estava ;

amb una sèrie d'amics que d'alguna manera van tenir una mica de relació

amb això, tenia molta relació amb un grup de nois que havíem fet un esplai,

fèiem esplais en unes condicions infrahumanes perquè, on pel matí es

venien les gallines, nosaltres per la tarda fèiem esplai, llavors vaig entrar B

en contacte amb el tema de lo social, això per un costat i per l'altre costar,

perquè va sortir aquesta plaça a l'ajuntament, jo em vaig assabentar i em I

vaig presentar i la vaig treure, no amb la confiança de que segur que la

treure, sinó que mira, em presento.... I

- Que acabaves de acabar la carrera o vas tenir altres experiències •

professionals anteriors?

I
- No, no havia tingut altres experiències.

I
- O sigui que sempre has treballat d'educador?

- Sí, sí.

f

_______________ *
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-1 formació d'educació social, has anat fent cursos i coses d'aquestes o

no?

(...)

- Sí, sí ciar, cursos, seminaris etc., coses d'aquestes.

- Sí, això sí.

- Com definiries un bon competent professional? o sigui un educador

social, per ser un bon educador social, que diries que hauria de tenir:

formació, característiques personals...

- Una mica de tot, la formació és imprescindible perquè sinó actues per

actuar, jo soc dels que penso que dintre del camp social, si actues i no saps

el que fas, millor que no facis res, perquè igual que pots ajudar a una

persona a que solucioni els seus problemes, també pots fer molt mal, la

primera premissa és no actuar perquè sí, clar per això fa falta una formació

i jo l'he tingut que agafar amb el temps, si que tinc la formació de magisteri,

però no tocàvem el que després vaig fer, poquet a poquet m'he anat formant

i agafant experiència de la feina. Però també penso que és molt important la

qualitat de la persona en tot el que és el camp social, tenim un treball en el

qual no tenim moltes eines de treball, l'eina fonamental som nosaltres i és el

que nosaltres diem i el que nosaltres expressem, la ferramenta de treball és

lo que dius i com lo dius, llavors perquè això arribi a la persona que

t'escolta, has de tenir certs elements d'empatia amb aquella persona, que no

tothom té, hi ha gent que pel seu caràcter... Home els caràcters es poden

modificar, es necessiten certes característiques, em sembla a mi, igual que

necessites certes característiques per fer de xurrer, o per no posar-te nerviós

en un embotellament, em sembla, eh!
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I
- Quines característiques serien aquestes?, per exemple, has definit la

relació d'ajuda com surt als manuals, és veritat.

1

1

- No ho se, primer has de tenir certa consciència social, de que hi han

situacions que les persones les tenen i no les tenen perquè volen, no les

tenen perquè sí i després, característiques que et permetin comunicar en

això. Quan un treballa amb una persona s'ha d'estar en un corrent, en un •

corrent d'entesa, ha de sortir aquesta xispa. Es sap que de vegades amb

persones ets incapaç de connectar, però si no connectes amb ningú fes una •

altra cosa, és que no se com explicar-ho, és difícil.

I
- No, no ja està ben explicat. A nivell de reconeixement social de la

professió, com la veus tu, tant per part de la societat amb abstracte, com de m

polítics, companys de feina, a nivell familiar,... com el veus tu actualment?

1
- Jo penso que ha millorat el reconeixement social. Abans, suposo que

es contractaven educadors, sense saber que punyeta havien de fer els •

educadors i això no se li deia, quan una persona entra a treballar en un lloc,

se li ha de dir que s'espera que faci perquè el camp de l'educació social és |

molt ampli, llavors se li ha de dir: "volem un educador perquè faci això", •

llavors tu veuràs si això t'escau dintre de la teva professió o no, o intentaràs •

transformar la demanda o el que sigui, però al menys hi ha d'haver un ,_

encàrrec de lo que has de fer, llavors sembla que al departament de serveis •

socials H ha costat molt definir l'encàrrec que s'ha de donar als educadors, •

llavors els que han estat dirigint el departament, no sabien exactament,

tenien educadors perquè ho demanava la llei però de tant en quant "és que •

no se exactament que és lo que feu vosaltres", llavors això quan t'ho
i

pregunta una persona del carrer "I els educadors, que és això, que feu?" •

doncs ho entens, ho trobes normal, però quan t'ho pregunta un responsable

del departament, dol una mica més. Per tant, hem estat molt poc I
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considerats, però molt poc considerats per això, perquè els mateixos que et

manen no tenen gens clar que feies tu allí, lo qual vol dir que t'estaven

qüestionant contínuament la teva feina, perquè si jo et dic "A veure, tu que

fas?"...

L'assistent social, sempre ha tingut una part de gestió de recursos,

llavors la gent accedeix a l'assistent social perquè sap què han de accedir a

uns recursos, llavors segons com s'empraran aquests recursos es farà una

feina educativa o no. Si es fa bé serà una feina educativa que porta

l'assistent, però nosaltres, potser ara hi ha més recursos. Preo jo quan vaig

començar nosaltres no hi gestionàvem recursos, nosaltres: anàvem a "pelo",

anàvem a la persona i sí hi havia una dificultat havíem d'alguna manera

establir una relació amb ella i el cert és que amb el temps ens vam donar

compte que això en lloc d'una dificultat era una avantatge. Ara això ja és

diferent perquè com formen part d'un sol equip la gent ja distingeix entre

educador i assistent social tots treballem allí, la gent de fora no distingeix,

aquest és l'educador, aquest és l'assistent social, van "a ver a la assistenta",

no hi ha aquesta distinció, però nosaltres sí que fem aquesta distinció i

depèn de quina intervenció o la fa l'assistent o la fem nosaltres. Però quan

érem equips totalment diferents, que hi havia l'equip del casc antic, la

relació que es feia amb nosaltres era una relació més d'ajuda que la que es

feia amb l'assistent social, o sigui a nosaltres que podia venir el pare i dir-te

que havia comprat això l'altre perquè el seu fill estigués bé o pensant-ho, tu

li podies dir: "doncs home, se li ha de comprar el que necessita, i estar més

per ell" o el que sigui, això a l'assistent social no s'ho podia dir perquè a

l'assistent era una mica allò de "Oh! que ve l'assistent social, amagueu el

vídeo", a nosaltres, se'ns podia dir tot perquè nosaltres no gestionàvem, no

teníem a veure amb la gestió del recurs, ni s'ho donaríem, ni els hi

prendríem res, en aquest aspecte érem un element neutre i això es va

convertir en una avantatge.
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- Potser és lo que caracteritzava la figura del educador de carrer?

- Exacte, que hi ha un control, encara que és inevitable això perquè

tampoc la gent fa la distinció entre un assistent i un educador...

•

- Sí, per això de vegades als companys actuals sempre els dèiem, jo no _

vull gestionar recursos i ells et deien: "perquè, si així pots forçar la família i "

no se que", però llavors, d'alguna manera la gent del barri et pot veure com .«

un gestionador de recursos i com una persona que... • . W

1
- Que controla més que ajuda, potser? •

i
I

- Això t'anava a dir , el fet d'integrar-vos en barris, això... ' •»

- S'acabo »

- Ho ha trencat una mica, no? f

. • • »
- Ha portat moltes avantatges, però també té els seus inconvenients. _

L'avantatge és que hi ha el treball comú, abans allò era... perquè un deia *

blanc i l'altre deia negre... si coincidies bé i si no, què?, podies donar m

missatges completament contradictoris... Ara això no es dona però s'ha -

perdut lo altre. "•

- Potser, tu creus que fa falta una figura educativa que no estigués tan fl

ubicada en una institució? Que estigués més com el surgiment de l'educador

de carrer, que va sorgir més amb aquesta idea, de què la gent els veges més É

com una figura...?

1
- Lo que passa és que ser educador de carrer és molt complicat, és molt

difícil, no ho se... saps el que passa, per altra banda a mi em sembla que si I

1
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fem una feina educativa que es tradueix amb un acomp¡anyament que de

vegades tendeix a fer un educador de carrer, que fa un acompanyament

sense poder canviar res, no val la pena fer-la, això és quan es van plantejar

els centres obert. A mi de què em serveix tenir molta bona relació, no se si

això és contradictori amb lo que he dit abans, coses que penso no?, tenir

molt bona relació amb un xaval i conèixer-lo quan té sis anys o quan té set o

vuit o quan deu quan comenci a venir aquí i després anar a veure'l a la

presó i que me'l trobi pel carrer i em saludi i tingui molt bon rotllo, de què

em serveix si no he canviat res.

- Canvis educatius...?

- Si no aconsegueixo canviar res, llavors els educadors de carrer

d'alguna manera tenen l'oportunitat d'establir una bona relació, però per

altra banda, no se fins a quin punt... poden introduir cap canvi, al pensar

que per la intervenció d'una persona en un grupet de xavals del carrer, la

influència d'aquella persona, aquell nen introduiria canvis; dintre de la seva

vida em sembla bastant utòpic, si no es fa una intervenció familiar...no hi

crec gaire, jo ho veig així. De vegades se'ns diu: "és que heu d'anar al

carrer,... això de vegades se'ns diu: "és que feu poc carrer", però a veure, si jo

tinc un grup de xavals al carrer i muntem activitats ail carrer, serà per

conèixer-los, perquè la intervenció després ha de ser una intervenció

familiar perquè és "tonto" pensar, que estiguin amb mi al carrer durant una

hora i canviar alguna cosa de la seva vida. L'únic que fa és obrir les portes

amb ell i que hagi bona relació, però que jo perquè estigui una hora

introduiré canvis a la seva forma de valorar la vida, això és impossible,

introduiré canvis si soc capaç de veure una mica el sistema familiar i he de

tocar el crio però el que té el poder és la família, la feina a fer és amb la

família, jo crec més en l'educació familiar.
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' I

Clar, és que diuen, és que no se que ha passat, és que els educadors no «

us assabenteu que heu d'anar a controlar al carrer, doncs no. A veure hi ha 9

un grup al carrer que tenen dificultats, "que feu, com esteu, muntem una •

activitat?", val, i que? et vindran a l'activitat, però no canviaràs la sortida, a

no ser, que agafes un crio i el portes a un grup de pressió que el modifica la •

seva manera de moure's, que aprengui noves formes de relacionar-se,

llavors l'has de treure del grup on està i portar-lo a un grup normalitzat, a 1

fer alguna activitat que li agradi: al club de futbol o de gimnasta o lo que

sigui, però sinó, amb un grup que ja té dificultats i que és marginal i fer •

activitats amb els mateixos, des de el meu punt de vista no serveix de res.

- Sí, sí, actuar a través del grup de pressió, és veritat, sí i sobre tot

l'educació familiar... £

- No, perquè és el que dèiem al començament dels centres oberts, els I

centres oberts com que estaven situats a un lloc (casc antic) bastant

marginal, que hi havia molt "marro", el grup que teníem era un grup de g

gent amb dificultats, la gent que era més normalitzada, no hi anava i si

anava malament perquè podia agafar el grup que pressionava i no era •

precisament un grup normalitzat, fa falta uns normalitzant i introduir-lo *

poc a poc de persones que tenen dificultats, però el que marquen la norma *

és el grup normalitzat i no al revés.

- Quan tu fas una intervenció amb infància, a que et sembla que esteu

donant resposta? A quina necessitat social, o ...

- Normalment quan s'intervé en infància és perquè hi ha algun tipus
i

de desatenció o de maltractament, altra cosa és que hagi una intervenció a

nivell comunitari, però quan és a nivell individual s'intervé amb famílies

amb dificultats, ja sigui per manca d'atenció o normalment és per problemes •
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del entorn, de manca d'atenció dels pares dels nens, no per un

maltractament físic clar, maltractament psicològic. També intervenim amb

situacions on els nens han manifestat algun tipus de dificultat a l'escola,

llavors intervenim a partir això, però normalment, el problema és el mateix,

sigui on sigui on es detecta un problema, normalment és això, poca capacitat

dels pares per atendre al nen.

- A tu un cas d'infància, per on t'arriba, per quines vies et pot arribar?

- M'arriba per la permanència, a veure per la permanència dels

educadors i assistents social excepte dels casos nous que són els dos, hi ha

infants que els pot fer directament per permanència o derivats per

l'assistent social. Per l'escola que et truquen que tenen una dificultat amb

un crio o el que sigui, té absentisme per lo que sigui, també pot arribar ...

Aquestes tres són les més corrents o si veiem al nen pel carrer nosaltres,

però això no sol passar.

- Quan fas intervenció amb infància, la fas sol, la fas amb l'assistent

social... depèn dels casos?

- Depèn dels casos, quan hi ha una problemàtica familiar, perquè clar,

en una intervenció amb infància no intervens amb el nen, clar que intervens

amb el nen, però la intervenció s'ha de centrar amb la família llavors, quan

hi ha una intervenció amb la família el que es fa és amb l'assistent social i

amb l'educador, doncs estudien el cas i mirem lo que s'ha de fer, si la

problemàtica que presenta aquesta família fonamental, és la poca capacitat

que té per atendre als infants, pel cas, normalment Jla porto jo, si la

problemàtica que genera aquesta poca atenció són dificultats econòmiques o

per algun altre tipus de dificultat, llavors és l'assistent social la que portaria

el cas i l'altre professional seria el de recolzament. Els; casos en què la

79



80

1

— ~ ~ I
M. Ángeles Balsells Tesis Doctoral ;

dificultat sigui, els problemes que tenen els pares per atendre als infants, és

l'educador i l'assistent farà de recolzament, per exemple en el tema de

tramitar una ajuda, perquè jo no analitzo situacions de pobresa, això ho fan •

les assistents socials, la meva feina és altra. Depèn de quina sigui la •

tipologia hi serà un el responsable o un altre, llavors l'altre professional •

estarà de recolzament en els temes que són propis d'ell. Després imaginem

que sigui l'assistent social 1

- .... concretament els fills o que es consideri que és la seva fl

problemàtica més important, doncs l'assistent social mobilitzarà els recursos

que facin falta i jo m'encarregaré de fer coordinació pel esport, de mirar com I

van els nens, de donar recursos als nens etc.

i
- Quins són els objectius que normalment et planteges, quan decideixes

intervenir o fer una intervenció amb infància o família, quins són els B

objectius que et sols plantejar, tant amb els pares com amb els nens?

I
- Depèn molt de la problemàtica que se't presenta. A veure, moltes

vegades hi ha una problemàtica d'absentisme, que l'objectiu que et g

planteges és que els pares d'una manera siguin capaços de valorar l'escola, i

que portin als nens a l'escola, aquest és l'objectiu final. També tenim •

problemes d'absentisme en nens grans, llavors no és tant el problema dels —
1

pares sinó és més pel tema de la canalla, treballar amb la canalla, ja sigui P

perquè valorin la necessitat de l'escola, si això és impossible, doncs no •

"matxacar-los" per aquest tema i anem a treure que es pot fer fora de ™

l'escola, si no hi ha manera de què vagi a l'escola, l'any que ve que farà, si •

farà un curs al C.I.J.C.A. o anirà a l'escola taller o un altre recurs que

d'alguna manera el pugui ajudar. Això a nivell d'absentisme i a nivell de I

temps lliure el mateix, hi ha nens que estan vivint en una situació de

marginació i que penses que s'ha de fer intervenció a nivell de temps lliure I

I

I
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que els pot portar a que s'integrin, els pot ajudar à la integració, llavors és

qüestió de buscar quina activitat li pot anar bé a aquest crio, l'objectiu

llavors seria que el nen pogués participar en una activitat que el pogués

integrar, a un grup o una activitat esportiva.

I després també un altre gran bloc és tots els problemes de relació

entre pares i canalla i problemes ja sigui de relació, o pares que són molt poc

afectius, tot això, tota la història familiar, llavors es treballa normalment

amb els pares, es proposa als pares que facin coses amb els nens, no se...

això és el que vols, que la relació entre els pares i els nens millori.

- Quines estratègies sols utilitzar per aconseguir aquests objectius, és a

dir, tu amb aquest barri, quins recursos tens, utilitzes, quines activitats fas,

quines intervencions fas tu directament, quines no...? Que és lo que fas per

aconseguir els objectius?

- El primer recurs que tenim aquí som nosaltres i és l'entrevista amb la

gent, això es lo que primer s'utilitza.

- L'entrevista aquí?

- Aquí i a casa, totes dos, de vegades és aquí, de vegades és la visita a

domicili. Jo no soc molt partidari de les visites a domicili, prefereixo que la

gent vingui aquí, tot plegat hi ha de vegades que és necessi-iri i es fan visites

a domicili, ho faig però intento que no siguin visites de control perquè no

vull que la gent pensi que els controlo, sinó que em moc per ajudar-les, si jo

vaig a un domicili, no és per veure com està la cas o veure com estan els

nens, perquè per això no cal anar per saber-ho, sinó perquè se'ls ha

d'explicar una cosa o perquè lo que sigui m'interessa estair a l'ambient del

domicili, però no per controlar com està la situació.
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L'entrevista la treballo amb les famílies, després una altre recurs són •

les entrevistes de coordinació amb els altres professionals. -

- Amb quins professionals et coordines normalment? *

- Amb les escoles, amb TE.A.P. també, de vegades amb pediatres, amb ™

les aules taller,... tota aquesta gent que es mou, que està dintre d'aquesta •

zona. Com a recursos que tenim, en recursos en temps lliure que nosaltres

mateixos muntem són les activitats aquí al casal o altres recursos en temps flj

lliure, potser el Calidoscopi, potser alguna activitat que pugui muntar una

parròquia, activitats esportives que es facin dintre de la ciutat, el club de 1

futbol i no se, a nivell formatiu C.I.J.C.A. que és un bon recurs i quan no

tenim els recursos adequats, ho busquem, si està a la zona bé i sinó fora. •

- Penses que estem ben sortits en aquesta zona, de recursos? I

- Home, per les franges d'edats, per infantils, sí hi han recursos, el •

problema és quan arribem als joves, a partir de tretze o catorze cap a munt

és més complicat, a no ser que sigui alguna activitat esportiva, llavors, no hi 1

ha recursos per aquesta edat i no hi ha recursos per aquesta edat perquè

fins a setze anys ho podríem muntar al casal, però també ens hem trobat |

que ens és difícil rebutjar aquesta edat, per exemple l'activitat que teníem _

planejada a partir dels tretze fins als setze anys, la primera vegada va m

funcionar, però el segona ja no, ens costa. Al Calidoscopi per exemple és un f

recurs poc accessible per la gent que té dificultats. P

- Sí, i si que munta de tant en tant coses, però munten coses que no són m

prou significatives per la gent d'aquí, que per altres és estupend, per m

exemple fan un curs d'Internet, segons a qui l'encanta, però segons a qui ™
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doncs no, o un curs de tècniques de circ, doncs sí per una gent

per la gent que té dificultats costa fer-les enganxar en això.

- 1 amb els pares, quins recursos utilitzeu?

- Amb els pares?

- Sí, a part de l'entrevista?

ANEXOS

potser si, però

- Tenim el projecte d'acció preventiva que és un projecte d'informació

per a pares, que es va dur a terme a Magí Morera, i ara s'està duent a Santa

Maria de Gardeny, doncs aquest projecte combina lo que serien xerrades

d'informació que no són xerrades, són tertúlies, les mares, normalment són

mares, poden discutir els problemes que tenen amb els infants, ja sigui amb

1 nosaltres o ja sigui amb un professional també de fora a nivell grupa!. I

també es fa una acció individualitzada amb les diferents mares, aquest és

1

1

1
"

1

1
1
1

un recurs per d'alguna manera derivar aquesta mare allà,

infantil... però més que res és entrevista, seguiment... Això

s'utilitza.

hi ha matern

és lo que més

- Llavors, tu com veus a la família, aquí, al nen també aquí o hi ha un

altre espai en el qual intervens directament amb el nen?

- A la família aquí, al nen també el puc veure aquí, però també tinc la

possibilitat de veure'l a les activitats que muntem nosaltress. A mi lo que em

va molt bé, sobre tot amb nens més petits, la tècnica que

dibuix, a través del dibuix, més que res per recollir informació

- Quin tipus de relació intentes establir amb els pares i

utilitzo és el

amb els nens?

Una mica lo has explicat, no?, que no et vegin com algú que controla...
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- Sí, perquè els pares t'han de veure com una persona que els pot

ajudar sinó no, si senzillament vas a controlar la situació perquè hi ha un

absentisme o no se que, no penso jo que es produeixi cap canvi, intervindràs

fent una cosa però o és molt greu la situació i llavors fas una derivació i

intervé 1*E.A.I.A. i si no és molt greu ha de ser una intervenció d'ajuda

perquè sinó que te'n traus de posar-te en pla sergent si ells no volen o veuen

aquesta necessitat doncs la mala relació continuarà, l'absentisme

continuarà i ningú no intervindrà, si perquè un nen sigui absentaste o

perquè un nen rebi algun tipus de maltractament psicològic o inclòs físic,

sinó és greu o que estigui d'alguna manera abandonat, no intervindrà ningú

més, TE.A.I.A. intervé quan la cosa és molt greu. Que és lo que passa que sol

intervé quan la situació és molt greu, llavors nosaltres sabem que si la

situació no és molt greu es quedarà aquí a la base, inclòs en situacions molt

greus s'ha quedat aquí a la base i no els podràs derivar, per això t'interessa

que hagi una bona relació amb la familia i pensar en fer una intervenció,

intentar ser una ajuda, intentar que els pares vegin que hi ha una

necessitat, que tenen una dificultar i que se'n poden sortir i que poden

aplicar altres tècniques i estar amb els seus fills...

- Tu com avalues les teves intervencions amb infància?, o sigui, la fas

de forma sistemàtica o és més durant el seguiment avaluant, t'ho planteges

com una cosa més activa?

- Bé, amb l'E.F.O. i amb gent que no és objectiva és més fàcil fer una

avaluació, quan és objectiva és més difícil d'avaluar, lo que jo faig

normalment és que quan fa un temps que he fet l'E.F.O. em paro i els vaig

agafant tots i vaig mirant si s'han complit els objectius, però això també es

fa amb els expedients encara que no hagi E.F.O. , encara que no tinguis un

document on hi ha una sèrie d'objectius i moltes vegades ho fiques per escrit

en el mateix expedient, doncs hem d'intentar anar cap aquí, o anar cap allà,

84

i

1
. •
1"

.

1•P
1
-̂ ^

1
1
t
1
1'

1

1
tm
19
1

1

1

1

1



i
i

I
1
I
I

I

I
II

I
I
I
I
i
I
1
I

ANEXOS

al cap d'un temps recaptes les observacions i vas reflexionant si això s'ha

aconseguit o no.

-1 això ho fas sol o amb l'assistent social...?

- El cert és que això és lo que menys regalat està de tot, l'avaluació.

Avalues tu, una mica quan veus que fa temps que estáis intervenint amb

una família i vols veure com va i per veure cap a on ¡anar i si això no

funciona, doncs potser ho hauríem de plantejar d'una altra manera. Em

sembla que s'avaluen més quan les coses no funcionen quo quan funcionen,

és quan l'assistent social, l'educador social o la treballadora familiar diu

"que això no va", "que no ens sortim", a veure com ens ho plantegem.

- I l'avaluació inicial, a quines fonts d'informació acudeixes, o sigui

quan reps un cas més o menys per avaluar-lo, si tu no el coneixes que fas?

- Normalment, el que es fa és anar a l'escola i recaptar informació de

l'escola, a part si no és un cas nou i hi ha un expedient on hi ha molta

^informació del professional que l'ha portat abans, l'assistent social que ha

portat la família, i que ara et demana una intervenció per un problema

específic, d'aquí treus molta informació. També hi ha les entrevistes amb el

crio, l'escola, si el crio participa en algun tipus d'esplai, si el crio està allí hi

vas. ATE.A.P. si ha anat a l'E.A.P., al C.A.P.I.P. si l'han vist al C.A.P.LP...

- I/E.F.O. com el definiries, que és per tu l'E.F.O.?

- Que és per mi l'E.F.O.?

- Sí, que és l'E.F.O.?
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- Un projecte d'intervenció. «

I
- Quan tu decideixes fer una intervenció amb infància ho fas sempre a ^

través de l'E.F.O.? 1

- A veure, això és el que s'hauria de fer, però no es fa sempre, suposo "

que acabarem fent-ho sempre, sempre que hagi una intervenció, clar és que

intervenció amb infància, agafar un crio i agafar informació d'una activitat

de temps lliure és una intervenció amb infància i per això no cal l'E.F.O.,

fem un E.F.O. quan fem una intervenció familiar que s'ha de modificar

alguna cosa, aquí res, intervencions amb infància fem cada dia moltes, quan •

hi ha una intervenció familiar, que ha de ser una intervenció important, j

llavors es fa l'E.F.O., és quan et marques uns objectius que vols aconseguir, I

quan ja hi són.

- Quan són coses puntuals, des de unes colònies o un assessorament o

així no feu E.F.O.? 1

- No, no sinó ens podríem morir. I

- Llavors, abans de que hi hagués l'E.F.O., com actuaves en infància, I

planificaves igual o a través de l'expedient..?

I
- Sí, o amb documentació més pròpia, no en pla d'intervenció no tant

complet com és un E.F.O.. De vegades a través de l'expedient on es posava I

cap a on volies anar. Jo de vegades el que em feia, era un "planning" de lo

que volia fer amb aquell crio, el que passa és que no estava tan ben J

estructurat com és l'E.F.O.; el crio que està a l'escola, té tal dificultat i vull

I
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I
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aconseguir tal cosa, a nivell de "planning", llavors és la documentació que

em vaig fer, després es va fer l'E.F.O...

- Com ho valorés, això de planificar les intervencions amb infància? et

va millor...

- Sí, penso que s'ha de planificar, perquè sinó tinc la tendència d'actuar

a la meva, per corregir aquesta tendència, per planificar s'ha de pensar una

mica. El que passa és que per altra part, la feina que tenim i lo variable que

és, que ara tens gent gran, ara vas a muntar no se que, fas una mica

d'infància i després fas una mica d'altra cosa, és una mica dispersa, doncs

això no ajuda a planificar i les urgències tampoc són planificades; un crio

que no se que li passa, doncs no pots planificar, has d'anar com els bombers,

una mica a apagar l'incendi i després de que l'has apagat, t'asseus i

planifiques quan potser hauria de ser al revés, però les coses van així.

- Quines són les dificultats més grans que et trobes? o que et sembla

que tens a l'hora d'intervenir amb infància?

- Les dificultats més grans al intervenir amb infància? Home la

dificultat és que tens que treballar amb famílies i treballar amb famílies no

és gens fàcil i això ja és una dificultat, tens que treballar amb gent que ha

tingut una forma de funcionar durant molt temps i que per a ells aquesta és

la millor forma de funcionar i tu vas i els has d'ensenyar que han de

modificar aquesta forma de funcionar per anar a millor, això és difícil,

primer la dificultat de la mateixa gent i que costa veure els resultats si és

que en veus i això és complicat.
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Després, també des de la base et dona la sensació de què ho em .

d'atendre tot i que quan hi ha una dificultat de que nosaltres no ho podem "

atendre per la gravetat del cas, s'hauria de donar una resposta ràpida, una •

resposta contundent i no es dona i això crema molt, perquè tu et mous pel -

cas i no has donat una resposta... lo que a tu et semblava..., això també et fa •

estar a disgust. No se m'acudeix cap altra, suposo que hi ha moltes, però ara

no se m'acudeix. I

88

I
- Vols destacar alguna cosa que no t'he preguntat d'infància? •

- No. . . - I

- Respecte a la Paeria, tu penses que la Paeria, serveis socials, tenen •

un projecte o una línia de treball, una manera de treballar?

I- Suposo que sí, realment jo penso que des de el departament ara ;

s'estan fent esforços, durant molt temps, em sembla, s'ha actuat uña mica É

creu i creu, però jo crec que ara s'estan marcant uns límits, ara s'està

parlant del tema de l'equip de tractament, això demostra que es vol fer una •

cosa i que es vol anar cap a un lloc. Tu pots estar o no d'acord, però almenys

demostra que hi ha una línia que volem anar cap aquí i que volen fer una I

cosa perquè aquesta ha sigut sempre la dificultat que ha tingut el nostre

departament, que des de dalt no s'han marcat, no s'han donat els encàrrecs |

clars de lo que es volia que la gent fes i això ha estat una dificultat, penso

que s'està corregint, espero que es continuï corregint i que cadascú I

sapiguem que és el que ha de fer. .

- A nivell d'educadors, també? _

I

I

I
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- Els educadors som els que més ho hem patit això, la figura de

l'educador, ha estat una figura, no se, dintre de l'ajunitament, una mica

incòmoda perquè no sabien exactament que és lo que havíem de fer, suposo

que es van contractar educadors i es van posar en un centre, llavors estava

més clar; l'educador està en un centre i munta activitats per la canalla, això

s'entenia perfectament, però quan això va canviar, a les zones que ha de fer

l'educador? No es sabia exactament, llavors la resposta del. que havien de fer

els educadors no venia de dalt, la resposta s'ha fet de baix, la resposta s'ha

fet a través del treball diari i amb contacte amb altres professionals, s'ha

marcat un camp, però de dalt dir: "els educadors heu de fer això, els

educadors heu d'intervenir només amb infància", als educadors mai no se'ls

ha donat una línia clara del que hem de fer.

- Per tant, depèn una mica de cada educador i de cada zona, cada zona

funcioneu de forma molt diferent?

- Sí, jo crec que hi ha hagut moments en què es funcionava de manera

diferent, però no només els educadors, sinó els mateixos equips de serveis

socials funcionaven..., quan l'educador s'ha integrat en l'equip, les formes de

:funcionar diferents, no són de que un educador funciona diferent d'altre

educador, sinó que un equip porta un rotllo i altre equip porta un altre

rotllo, que no se si és bo o és dolent perquè clar, cada realitat és diferent, no

és el mateix estar aquí que aquí, no és lo mateix Balàfia que aquí, llavors la

realitat és diferent i els equips han buscat mecanismes d'adaptació i de

buscar-se la vida diferents. El que passa, és que això també porta a que hagi

una diferència entre el que fan uns i el que fan uns altres..., o tot això,

penso que s'està corregint, però amb un temps ha hagut molta diferència a

l'hora de plantejar les coses, a l'hora de plantejar-se una actuació, criteris a

l'hora de donar recursos diferents... Perquè un ciutadà perquè visqui en una
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zona o en una altra se l'apliquin criteris diferents, això no és, clar hi ha un •

nivell d'adaptació però també hi ha un nivell homogeni.

- Quines són les tasques i funcions de l'educador?

- L e s tasques i funcions d e l'educador...? - m

- Que fa un educador, que fas tu? ™

- Jo tinc una funció que podríem separar en dos coses: una és el treball ™

individual i amb famílies, el que abans es deia atenció individualitzada i •

després hi ha tot lo tema a nivell comunitari, aquestes són les dos feines de

l'educador. Quan es van barrejar l'educador i l'animador, les feines han •

quedat completament diferents, una part és això, treballar amb famílies, el

treball amb infants, seria una part, després dintre del comunitari amb •

infants, que és una cosa que abans també fèiem els educadors, que seria el

preparar, muntar, activitats de temps lliure, buscar recursos, es fa a nivell I

comunitari però comunitari. Després hi ha tota l'altra part que és amb gent

gran, jubilats, grups de dones..., la organització de tots aquests grups. |

Atenció a les juntes, servei de dintre de comunicació entre l'ajuntament i el

grup amb el que treballes i al revés. |

- O sigui que intervenció individualitzada, o sigui (habilitats) no en |

feu, només en casos d'infància? _

- No, també fem en casos de joves, normalment en el tema d'infància _

però també atenem a joventut, fins a edat bastant grandets, fins vint i cinc I

anys... també. _

- Us aneu obrint?

I

I

1

I
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- Sí, ens anem obrint, i també depèn del cas, normalment ho fem quan

hi ha dintre de la família, encara que hagi gent ja granadeta, però una

intervenció que sigui a nivell educatiu perquè la familia, d'alguna manera

modifiqui una sèrie de coses, que no pesi tant tot el tema de la gestió de

recursos, llavors també ho pot portar l'assistent social fent P.I.R.M.L, potser

no hi ha cap infant, però hi ha joves que no han acabat el seu procés

formatiu, que han de continuar formant-se per poder-se incorporar al món

laboral o eï món en general.

- Per tant tu fas P.I.R.M.I.S?

- Sí.

- Quina relació hi ha entre el P.I.R.M.L i l'E.F.O.?

- Hi ha relació, perquè els dos són plans de treball, e]1, que passa és que

el P.I.R.M.L porta al darrera un recurs ja establert, perquè es la pensió

mínima de inserció, el P.I.R.M.I. va unit a aquest recurs, en canvi l'E.F.O.

no va unit a cap recurs, amb l'E.F.O. es poden aplicar recursos però no va

unit específicament a cap recurs, a veure quan parlo de recurs em refereixo

a recursos econòmics, la majoria d'E.F.O.s no tenen cap recurs econòmic, és

un pla d'intervenció en el que ens marquen uns objectius i s'utilitzen uns

recursos però .no econòmics. Amb el P.LR.M.I. sempre hi ha recursos

econòmics.

- I normalment és: el P.I.R.M.I. el fa l'assistent social i l'E.F.O.

l'educador, més o menys, o no?

- L'E.F.O. el fem els educadors, el P.I.R.M.I el fan majoritàriament

equips de professionals, encara que alguns els fem nosaltres, a part, això ho

trobo raonable perquè dintre del P.I.R.M.L, una part fonamental és la gestió
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d'aquests recursos i l'actuació amb famílies que estan en situació de «

pobresa, per tant podríem dir que la problemàtica més important és aquesta •

problemàtica econòmica, llavors és el que dic, jo no analitzo situacions de •

pobresa. Ara, hi ha en alguns P.I.R.M.I.S que encara que l'objectiu *

fonamental és paliar aquesta situació de pobresa, hi ha altres objectius que •

potser s'escauen més al camp educatiu i el portem nosaltres, però són molts

pocs a comparació amb els que porten ells. I

- Hi ha educadors que no fan P.I.R.M.I.S, vull dir siguin pocs o molts tu V

fas P.I.R.M.I.S, vull dir ...

I
- No ho se si nosaltres hauríem de fer P.I.R.M.I.S

I
- Sí, hi ha educadors que ho valoren positiu perquè no es volen ficar en

tot el que és el control econòmic.... I

- Jo també guardo aquesta línia, el que passa és que ...
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- Bé, és el que dèiem al curs, és enfocar no com a objectiu final, sinó É

com a recurs que tu utilitzes.

- I després hi ha una cosa, encara que siguis el responsable d'un

P.I.R.M.I. això no vol dir que en aquest P.I.R.M.I. només intervine jo, encara I

que l'assistent social sigui responsable d'un P.I.R.M.I., no vol dir que només

intervingui ella, al P.I.R.M.I. amb un pla de treball, sigui el que sigui pot 1

intervenir un, dos o ves a saber quants professionals, hi ha plans de treball

que intervenen tres professionals, la treballadora familiar, l'assistent social |

i l'educador, llavors jo quan faig un P.I.R.M.I intento que tot lo que és el

tema de gestió de recursos no ho porti jo, encara que hagi fet el P.I.R.M.I. jo |

he anat i he fet el pla d'intervenció, però encara que l'hagi fet jo, _

evidentment això es fa si ha d'intervenir altre professional es fa amb P

I

I

I
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coordinació. Si la senyora a mi em ve a demanar un lot d'aliments, jo no li

faré el lot d'aliments o em ve a demanar que li pagui unes ulleres, jo no H

pago unes ulleres, això ho fa l'assistent social i ella analitza si aquesta

família pot o no pagar això amb els recursos que té o l'administració els ha

de pagar, això és feina de l'assistent social, clar que és amb coordinació, però

que ha de portar la davantera en aquest aspecte és ella., igual que si el

problema es la relació familiar amb els fills que són absenlistes i que "no se

que", per molt que el P.I.R.M!. sigui econòmic i el porti l'assistent social,

l'hagi signat ella com a responsable, aquesta intervenció la faig jo, a veure

el que ha signat el P.I.R.M.I. és lo de menys en el sentit que segons el tipus

de problemàtica ja es sap a qui h' tocarà.

- Quina és la teva ubicació com educador dintre dels serveis socials, a

nivell d'organigrama?

- La meva ubicació?

-Sí.

- Dintre d'una zona, en serveis socials? Llavors que teniu, a la assistent

social, a la cap de zona i per exemple la relació amb la responsable

d'infància, toxicomanies..., quina és?

- És que tenim poca relació, amb el responsable d'infància encara, amb

toxicomanies per exemple és per assessorament, són casos puntuals, es

demana assessorament o la intervenció en casos puntuals....

- Això el responsable d'infància pot demanar la intervenció de la zona

que no podem atenir, ho demanem al cap de zona. Una altra cosa és que

aquesta intervenció dels diferents professionals abans a lo millor si s'ha fet,

s'hagi pogut pactar o s'hagi pogut decidir o els responsables d'infància hagin
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demanat assessorament a altres professionals, en aquest cas als educadors, «

però després la relació amb lo responsable d'infància si hi ha relació és amb m

la cap de zona. I

- O sigui que vosaltres depeneu de la cap de zona? m

- Sí, és a través de la cap de zona la relació amb els tècnics. «

- Tu ho veus bé això? •

- Jo penso que els tècnics han d'estar molt més prop de les zones de lo -.

que estan perquè sinó a vegades quan et falta una cosa... ü

- A nivell intern, com us coordineu, et coordinaves amb l'educador o no, II

amb l'assistent social? W

- Sí, ens coordinem amb tots. «

- Però de forma sistemàtica? -.

- A veure, de la reunió de zona, és una reunió de coordinació de tot el w

que es fa a la zona, que es fa cada setmana, a part d'això els casos que w

s'estan portant a nivell individual les coordinacions són continues. «

-1 amb l'educadora també? «

i
- O sigui, a part de lo que hem parlat, un cop a la setmana us reuniu B

per parlar dels casos que porteu? II

1

__^___^_______ H
1
U

94



I
I
1
I
I
I
I
I
1
I
I
I
n
i
i
i
n
i
i
i

ANEXOS

- Saps lo que passa, que com estem sempre tant junts no cal

dir...suposo que això depèn de l'equip, nosaltres com a l'equip on estem hi

ha molt bon nivell de relació no cal, perquè quan tens una dificultat no tens

dificultat a l'hora de trobar un professional que et pugui donar un cop de

mà. De vegades això, un lo explica i l'altre li diu "perquè no fas això?",

"perquè no fas lo altre?". A les zones que hi ha altre tipus de relació potser...

- Com és la vostra zona, on agafa, com la teniu distribuïda, esteu

sempre aquí, esteu repartits?

- Nosaltres tenim la gran sort de tenir només un centre serveis socials,

a Raimat es fa la feina comunitària, però d'individual no se'n fa, si hi ha

algun cas es puja i ja està. Llavors tenim la sort d'estar sempre aquí.

- I els barris no els teniu distribuïts, tots porteu tots els barris, és

l'única zona de Lleida que ho teniu així?

- Sí, perquè és l'única zona de Lleida que està modificant, això al casc

antic no es pot fer perquè ara ja faran un altre casal, a Balàfia, Secà o

Pardinyes és impossible i a Cappont, Magraners, Bordeta, també és

impossible, però aquí tot està junt, llavors aquí ens anem repartint els casos

així que arriben. El criteri és de quants portes o qui pot ser el més adequat

per tractar.

- Aquestes característiques en general de la zona, com creus que

influeixen en la vostra feina?

- Sí, sí que influeixen perquè el que estiguem en un sol centre facilita

la relació amb els companys, facilita el centrar-te amb la feina en canvi,

tenir que estar voltant d'un lloc a una altre, al final no sabia on parava.
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Encara que disperses la feina, tot ho complica més, quan estàs aquí a ^
II

un sol lloc tens tots els expedients (...) agafa el cotxe, puja agafa l'expedient, •

coses així molesta molt, aquí no, ho tenim tot aquí, tot a mà. m

- A nivell de població, característiques de la població? «

- Amb això si que hi ha experiència, tenim un nucli de població amb g

més dificultats econòmiques, problemes per la ètnia amb més dificultats en B

general que serien (...) per la zona de (...) es pot controlar, després tenim •

una altra zona que no hi ha tantes dificultats a nivell econòmic, "

- Suposo que la majoria dels casos d'infància que porteu són d'aquí. "

- Sí, (...) distint de tot lo altre, també hi han d'altres llocs, a veure hi •

han famílies que tenen o no tenen una problemàtica econòmica però tenen •

un problema d'atenció amb els nens, lo que passa és...

- Que és més difícil de detectar? "

- Sí, per això no s'intervé tant, també lo que passa és que aquesta gent ™

que viu a habitatges que tenen trenta metres quadrats i són molts o que •

tenen greus problemes econòmics etc., tenen més factors de risc que els

altres, per tant és normal que hagi més dificultats aquí que allà. I

- T'agrada ser educador d'atenció primària?

- T'agrada?
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- Sí, a veure el treball amb famílies reconec que és difícil, però jo m'ho •

passo bé.

I

I

I

I

I



ï
i
I
i
I
i
i
i
I
I
i
i
I
I
I
i
1
I
I
i
I

ANEXOS

- Sí , potser perquè no se, és on em sento més còmode o és lo que a mi

em sembla que jo faig, més que el treballar amb grups i tot això, a mi el tu a

tu...

- T'agrada més?

- Sí.

-1 quina diferencia penses que hi ha entre assistent i educador?

- Hi ha una línia o banda gris amplia.

- Però quina seria la frontera?

- Hi ha una diferència d'objectius a treballar, l'assistent social treballa

més en situacions de pobresa, situacions de risc, de canalització de recursos

per aquesta situació de pobresa i nosaltres treballem més en processos

educatius dintre de les famílies, penso que aquesta és la diferència, això no

vol dir que les intervencions de l'assistent social no siguin intervencions

educatives i que nosaltres a vegades no gestionem algun recurs, per tant la

banda és amplia. Però jo soc un professional de l'educació, la meva funció és

la de promoure processos educatius dintre de les famílies o amb els infants o

amb els grups o amb qui sigui, penso que l'assistent social també és un

professional que educa, però té altres camps d'intervenció que no són tant

complets, a veure, si l'assistent social mobilitza recursos per atendre un

vellet o per ingressar una persona a una residència o una família que no té

ingressos o que estan aturats, no s'ha de fer cap procés educatiu, però és

una feina que s'ha de fer i la fa l'assistent social.
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-Quan, amb intervenció a infància, quines necessitats

que cobriu? cobriu les que són majoritàries...

-Si a veure, nosaltres, majoritàriament, els problemes

tractem majoritàriament són problemes d'absentisme,

ANEXOS

socials són les

d'infància que

eh! problemes

d'absentisme que tractem directament amb l'escola i llavors... a nivell...

1

I

1

1

familiar llavors hi ha molts problemes d'amuntegament

comporta problemes de... a nivell de relació familiar, llavors

també tractem molt...

-...Amuntegament que vols dir? famílies nombres i aba?

i llavors això

són problemes

-Si... a veure com els pisos dels blocs St. Carlos són molt petits, llavors,

doncs bé te trobes això. famílies que viuen amb els pares, amb germans, com

1

I

1

1

1

1

1

I

1

1

hi ha també molts problemes de l'atur, doncs hi ha això, germans a vint i

pico d'anys que encara estan a casa, i llavors això crea, a

problemes de relació amb el nens, no?

-Si

-Bàsicament, eh!

-Majoritàriament...

vegades també

-....nosaltres el que nosaltres portem aquí són problemes d'absentisme.

-Val, o sigui com a perfil de persones que treballeu à nivell d'infància

seria el nen absentista
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-Si

-i alguna característica mes cuuiuua ais neus:

-A veure...

-De perfil que són nens normalment...

-Si, si.... a veure, desprès com a infància també, hi ha molts casos

també a Barcelona, es molt diferent de treballar, de xavals de 13, 14, 15

anys sense escolaritzar, famílies gitanes, de nens, nenes que han de (fer)

l'escola i que venen aquí a veure si els hi trobem un recurs de formació. Hi

ha molta gent també que ve per aquí, eh!

-Llavors...

-...si són gent, que això amb un nivell acadèmic molt baix, i eh!! i amb

una motivació molt baixa també a l'hora de buscar-los un lloc per... per

estudiar... llavors són famílies que t'acudeixen aquí per altres

problemàtiques, perquè (...) a veure, a nivell de recursos, llavors, tu vas

indagant una maqueta, a veure els altres fills que estan fent, i llavors et

trobes amb això, no? doncs nois de 13, 14 anys que estan a casa, que no

estan fent res... i llavors això també, a veure, en principi hem de treballar

per això, la motivació es baixista, i els pares també ho permeten.

-I com a perfil de pares?

-Com a perfil de pares?

-Que és lo que més treballeu?
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-A veure, mm, (...) jo em trobo moltes mares eh... dels casos que estic

portant ara, eh! que l'altre dia comentàvem aquí, amb moltes mares que no

assumeixen per a res el seu rol de pare, eh! estem treballant amb moltes

famílies i treballant a nivell de domicili, que bé, que estan amb igualtat de

rang i de rol que els seus fills i que ens consta molt, doncs bé, de dir que

tenen la responsabilitat com a pares, que són ells qui han de decidir que fan

els seus fills i..., últimament eh! ja te dic últimament com a cosa així, ens

estem trobant amb molts casos així.

-Molt bé. A nivell d'objectius, normalment, quan trebidles amb infància

que és lo que te sols plantejar com a metes a aconseguir amb els casos, tant

amb els pares com els fills?

-A veure, amb els fills, com a cosa ja comú ens plantegem lo que és el

lleure, la integració en la xarxa de lleure, tot lo que té comentava abans,

informació si són xavals, això de tretze o catorze, em!!, una mica doncs això,

amb l'objectiu de, de, de què trobin altres realitats, do què aquí a les

activitats se trobin amb altres xavals i tinguin un altre tipus de relació que

la que tenen a casa, també procurant aquest amuntegament de sempre

veure el mateix i amb els pares, doncs, molt treball amb lo que te deia

abans, no? treballar molt la relació amb els fills, treballar molt aquesta

responsabilitat, treballar molt aquesta cosa de formació, lo que té

comentava, no?

-I a nivell individual treballeu quelcom amb els pares? no com a relació

sinó com, o sigui pares com a persones?

-A nivell d'hàbits i d'aspectes així?

-Si, no sé, d'altres qüestions que no tinguin a veure amb la relació...
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-...amb els fills, jo amb el pares després també lo que fem molt és, a m

veure, sobretot amb mares, no? que estan vivint, doncs això, una situació •"

problemàtica en aquests moments, també integrar-les molt amb activitats ffl

de per aquí eh! lo mateix que et deia amb els nens doncs integrar-los amb

activitats de les associacions de per aquí, que coneguin també altres jl
1

realitats i que se relacionin amb altra gent que també els hi pugui donar

altres punts de vista, així com a cosa que se'm acudeix ara. B

-Molt bé. A nivell d'estratègies d'intervenció, és a dir, quan treballes •

amb infància normalment que és lo que fas? recursos que fas tu

directament? a on derives...? •

-Si, nosaltres primer que tot, quan estem treballant amb un xaval, la •

coordinació amb l'escola, principal, escola, EAP, tot allò que tingui relació,

inclòs si està fent alguna activitat fora d'aquí, parlar amb els monitors, si |

estan en un casal, a nivell de coordinacions, llavors, jo lo que no faig molt

són entrevistes amb els xavals, entrevistes amb els pares moltes però amb |

ells, depèn de quines edats no tant, aquestos xavals de tretze o catorze anys, —

si, lo que passa és que normalment fem les entrevistes conjuntes amb la •

família, no? i llavors derivacions, doncs bé, les derivacions als llocs típics: al •

CAPIP a... altres llocs de farmàcia si és que no els tenen, llavors com a ™

estratègia nosaltres també utilitzem molt lo que comentàvem l'altre dia, lo •

de la treballadora familiar, no? tenim molts casos, sobretot els casos que

està portant ara la treballadora familiar cada vegada més, són intervencions •

arrel de problemàtiques de, familiars, no? llavors doncs això que treballen

aspectes manipulatius, aspectes de relació en domicili amb els fills, eh... una •

motivació que aquí, per exemple, com que no fem tantes entrevistes amb els

nens se pugui treballar millor a casa, el recurs de la treballadora familiar és I

un recurs que...
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-...el dirigiu una mica vosaltres entre cometes?

-Si.

-Bé, l'assistent social o qui porti...

-...si, si, si normalment doncs és això, nosaltres em!!!, si decidim que

aquella família, (pactant) amb la família, que li pugui anar bé, doncs ja,

llavors, També nosaltres dintre de l'EFO els objectius que hem d'aconseguir

ho pactem amb la treballadora familiar i ella també se fa el seu pla de

treball, marquem un temps i llavors comença a intervenir ella, llavors

normalment funciona molt bé normalment, a veure, funciona molt bé perquè

la treballadora familiar la tenim aquí constantment i llavors la coordinació

és doncs mira, ve un dia, mira ha passat això, ràpid, avui s'acaba el plac de

matricula de la nena i no han anat, anem corrents, o sigui hi ha una

coordinació molt bona i això ens permet doncs això actuar al moment, avui

he anat a casa i la nena estava, eh! no ha anat a escola perquè estava

malalta, ja ho sap l'escola, o sigui la coordinació és molt bona, molt bé.

-1 com a recursos així del barri?

- Com a recursos del barri...

-...per exemple, per integrar el lleure que deies, que teniu aquí al

barri?

- Mira, aquí nosaltres al barri tenim, a la Parròquia i al Casal que

funciona, bé a nosaltres ens va molt bé perquè funciona cada dia, funciona

tota la tarda quan surten de l'escola, després nosaltres també tenim aquí a

la Parròquia que fan esplai els dissabtes, mm!!, després hi ha un grup que

és el grup que també..., molt contacte no tenim amb ells però fan activitats
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ja per les franges d'edat de tretze a catorze, quinze també i també tenen
"*

força canalla i llavors les activitats nostres d'aquí del Casal d'Infants... a

d'altre centre cívic de tant en quan també derivem a algú perquè també fan

activitats, més que res ara al Centre Cívic de la Generalitat...

Si, perquè ara han començat també a fer un pla de joves i estan fent

moltes activitats de joves, no? llavors és la franja d'edat que aquí té trobes

que no, a veure, esplais per canalla hi ha molts, ja t'ho dic, està tot cobert

però per aquesta franja de catorze, quinze, setze anys, doncs a veure, no hi

ha res, hi ha poquetes coses a no ser que sigui a nivell privat, llavors lo que

fem, i a vegades, de tant en quan si realment ho necessito derivo cap al

centre de la Generalitat o algun curs que facin que els hi pugui interessar,

no? són gratuïts i no han de pagar quasi res...

-De fet aquí esteu molt ben dotats, eh!

-Si, si.

-Com a recursos?

-Si, si, si.

-Jo ho veig per les...

-...ara hi ha molts espais...

-...comparant...

-...per exemple, tot el que fa per la gent gran està supercoberta, no?

aquí a hi ha la llar, hi ha el centre cívic de la Generalitat, àrea de molt, de...

poc àrea hi ha molt i a nivell d'infància crec que també.
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-I aquí també teniu coses per infància, no? no teniu la..

-...aquí tenim el Casal d'Infants, lo que passa que aquí només són dos

dies a la setmana i només és una hora, llavors a vegades segons el tipus de

família doncs t'interessa, que això, que quan surtin de l'escola vagi a algun

lloc i que estigui almenys un parell d'horetes, llavors a nivell, això a nivell

de lleure i a nivell de formació lo que nosaltres tenim que també, tenim sort

en això, tenim les aules taller que les tenim aquí prop, aquí al col·legi i

tenim el (CUCA) que és aquest centre d'iniciatives juvenils que també dóna

sortida, doncs això, a lo que et comentava abans, a aquestos xavals de

quinze anys que no saps ben bé a on ubicar-los i perquè el seu nivell

acadèmic doncs no està ni per entrar a una FP ni per segóos com, a les aules

taller i llavors allà s'adapten molt bé a les necessitats d'aquest tipus de

població que tenim aquí, eh! a nivell de formació, també tenim el centre cívic

que fa .la formació d'adults a partir de setze anys i que també està a l'abast

de la gent de per aquí que també va molta gent, a nivell de formació... aquí

al barri ja està, quan parlo de barri, a veure, jo me refereixo al barri d'aquí,

la nostra zona és una zona molt amplia, eh!...

-Si, si, encara que normalment la gent que s'atén és la gent d'aquí, de...

-...i com us distribuïu?

-No tenim professional per zona, o sigui, aquí hi ha la permanència que

hi ha tres dies de permanència, cada assistent social to un dia i llavors

aquell dia agafa la gent que ve,.

-I vosaltres dos, els educadors,

-...jo pujo i eh.., més que res fem lo que és l'atenció a grups, l'atenció a

l'associació de veïns a la llar de jubilats i al grup de dones, la faig jo, i eh...
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lo que és l'atenció individual normalment procurem que baixin aquí a n
1Lleida, eh! tret d'algun cas, jo porto casos que no han baixat aquí mai, casos ™

d'ajudes, doncs això de buscar-li algun recurs de formació, llavors se'ls atén M

directament allà, doncs això, perquè ja conec a la gent d'allà, i potser doncs

la mare és del grup de dones i normalment m'ho pregunten, no? però ffl

normalment lo que fem és eh... procurar que baixin aquí als serveis socials.

|

-I bé, és molt evident, no? però bé, eh...quina diferència hi ha o com

definiries tota aquesta zona que cobriu? en quines parts la dividiries? i II

quines...?
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1
-...a veure, nosaltres tenim aquí, la part que te deia, que són, hi ha

totes les zones que hi ha de gent gran, eh... les problemàtiques que puguin

presentar? a veure, no té les sabria definir, però bé, són problemàtiques a |

nivell econòmic bàsicament, eh! hi ha molta gent emigrant, llavors

problemes, això, econòmics, llavors hi ha tot lo que són blocs, població I

d'ètnia gitana, població lo que té deia amuntegament, molts problemes .

d'absentisme, molts problemes d'escolarització inacabada, després de la •

resta de zona, eh... normalment per exemple, l'escorxador, els casos que •

s'atenen són casos de gent gran, no? casos doncs d'ingressos en residències i ™

tal però com a famílies que vinguin aquí poquetes i de la zona i tal doncs bé, •

puntuals, han de ser casos, doncs que té truqui l'escola i té digui, mira

tenim això o que t'arribi un informe de la Guardia Urbana que a Joc de la I

Bola hi ha quatre infants que estan, que estan tenint problemes, però bé

coses molt puntuals, però la població que ve aquí, que ens coneix, és la I

població...

-I com a casos d'infància, la majoria que són d'aquí,?
I

I

I

I

I
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-Si, si, si, encara que cada vegada més, suposo no sé si perquè també

ens donem a conèixer més o perquè la gent sap més que estem aquí, no

estan venint tant gent tant cascada de per aquí sinó que de tant en quan

veus que venen famílies que com a problemàtiques dolentes no tenen però

que saben que estem aquí i llavors té venen per altres tipus de

problemàtiques, no? de control dels fills, de relació amb adolescents, llavors

això ja són famílies doncs a nivell econòmic ja més normalitzat i que tenen

altre tipus de problemàtica...

-...de problemàtica...

-...llavors nosaltres, té trobes això, alguna però molt poques, famílies

de l'escorxador, famílies de la zona alta.

-I com a característiques geogràfiques o no sé, hi ha quelcom que

diguis, mira és que això m'influencia molt a l'hora de fer intervencions o...?

diferències entre barris me refereixo.

-Lo que té deia de l'espai potser? o... lo de l'espai dels pisos, és una cosa

que clar, evidentment influencia molt i més que res perquè veus famílies

que si estiguessin fora del nucli en el que estan ara de pares, germans, tiets,

mm, se podria fer un treball una mica més, més bé, més ben fet i que hi ha

la impossibilitat aquesta, no? de trobar un pis, de desubic¡ar-se del seu nucli

familiar, no? com una cosa així una mica comú que, que està passant per

aquí, eh! no se'm ocorri també...

-Molt bé. Quan tu apliques totes aquestes intervencions, que

bàsicament ho has dit una mica, no? però la relació que tu tens directament

és amb qui? amb el mestre? bé una mica m'ho has d'explicar això.
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-Normalment és, jo directament, a veure, per exemple, atenem aquí a

l'escola i llavors normalment amb ella lo que fem és contacte dels casos amb

ella, ens passa els d'absentisme, altres històries ens les passa ella, però,

amb les altres escoles lo que fem és anar directament amb el tutor, , anem

directament i parlem amb el tutor i amb els professionals dels CAPIP doncs

directament amb la persona que estigui atenent aquell cas.

-I amb usuaris me deies, que sobretot manteniu relacions amb la

família?

-Si, si.

-Els pares?

-Si, si, normalment, si, eh! ja te dic, tret d'aquestos xavals que si, els

adolescents que si que els puguis veure, jo entrevistes a... a xavals de vuit,

nou, deu anys, jo normalment no les sol fer, eh! normalment, ja té dic, sols a

traves de la família,

-I quin tipus de relació busques normalment? o que pretens tu, quan

parles amb els pares?

-Depèn, depèn de cada cas, no? tots aquestos casos d'absentisme a

vegades una mica ets eh... controlador, no? i molta relació d'ajuda que diem,

no hi ha, no? simplement és la d'anar controlant i que sàpiguen que

nosaltres estem al damunt més que res perquè són casos d'absentisme com

aquell que diu crònics, no? que te'ls trobes cada any i que vas a parlar amb

l'escola i és el cas que cada dia surt i llavors una mica és el control, si que

venen aquí parlen amb l'assistent social per coses a nivell econòmic i a

nivell familiar i nosaltres a vegades la part que fem és de, bé, mira venim

aquí (...) d'absentisme que està passant ara, aquestes faltes no són
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justificades de cap modes, doncs parlem -ne, no? i amb les altres famílies la

relació... a veure...

-...d'ajuda?

-D'ajuda.

-Molt bé. Les ... ja estaria. Ara a l'hora d'avaluar, l'avaluació inicial

com la fas? bé, com t'entra un cas d'infància?

-Com ens...

-...com tu decideixes...

-...com ens arriba?

-Si, com t'arriba?

-Normalment a nosaltres els casos ens arriben a través de l'assistent

social, eh! són les famílies que venen aquí, ja te dic, la majoria per

problemàtiques econòmiques i llavors és quan l'assistent social detecta que

hi ha algun tipus de, de problemàtica d'infants, situacions de risc o coses

que doncs, que la família no

nosaltres intervenim, llavors

pot, no pot controlar, no? llavors és quan

és coordinació amb l'assistent social que

comenta el cas i nosaltres comencem a intervenir, llavors casos directament

poquets, ha de ser a través de

que només vegis que hi ha la

l'informador o que siguin casos d'adolescents

problemàtica doncs això de formació o cosa
t

concreta de lleure que llavors te'ls deriven directament a l'educador, llavors

molts casos a través de l'escola, bastants, molts tampoc, però bastants casos

a través de l'escola, molts casos també a través de la Guardia Urbana i...

1

1

1

1

bàsicament és això.
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-Val. Llavors quan reps un cas, normalment aquesta avaluació inicial,

com la fas? acudint a quines fonts o...?

l'assistent social? us coordineu entre els educadors per veure...

112
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-Normalment és la informació prèvia de l'assistent social que ja coneix *

el cas, normalment doncs que ja han vingut en altres ocasions, fa una mica *

de ressenya del procés d'aquella família, llavors jo la primera font que ¡

acudeixo és a l'escola a demanar informació a nivell de com va, segons com B
• • ; m

també parlem amb el CAP, amb els pediatres si hi ha alguna situació de

maltractaments que pugui influir doncs parlar amb els metges, si són casos •

que ja estiguin portant des del CAPIP que també ens trobem casos que j

venen aquí perquè són casos que es coneixen des del CAPIP doncs bé, •

també, doncs parlem amb el psicòleg del CAPIP un mica és d'on, d'on es f

reculis tota la informació i evidentment de les entrevistes amb els pares... |

-...amb els pares. Molt bé. I

I
-

-Val. I llavors tu, la teva intervenció amb infància o la que feu amb B

equip, no? com l'avalues o l'avalueu? d'una manera especial o com ho feu? :

9
-Normalment lo que fem, avaluar i per escrit molt poc, casi res, eh! •

quan té marques a l'EFO els objectius, més que res també, sobretot, eh! ; p

quan hi ha la intervenció de la treballadora familiar, llavors, és a dir-te,

doncs bé, doncs anem a treballar els hàbits a l'hora de dinar i ens marquem fl

un pla, és de dos mesos, a partir d'aquests dos mesos ho avaluem, —

normalment és una avaluació oral no hi ha avaluació escrita, una falla m

nostra, no? i m

-I aquesta avaluació la fas tu sola? la fas sempre conjuntament amb •

I

I

I

I
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-...a veure, si, sola no la fa evidentment, a veure, té pots plantejar un

dia de asseure't, dir bé a veure, ara que està passant o allò que me vaig

plantejar en aquell moment a l'EFO s'ha aconseguit o no

social els casos que portem doncs és això asseure't un dia i

, amb l'assistent

parlar a ver com

va però tot oral, eh! i... després lo que te puguis marcar a l'EFO de dir doncs

mira amb la treballadora familiar cada tres mesos parlarem, als dos mesos

de com ha anat això, si s'ha aconseguit, marquem uns nous objectius o

deixem el cas, normalment oral, avaluació escrita no la fent.

-Bé, però ni que sigui oral...

-...mmm

-Per exemple, solament el seguiment ja és una manera d'avaluar.

-Lo que passa és que a vegades, home per escrit queda a l'hora de fer

la... el procés a l'expedient, informatitzat i llavors s:i a sota aquella.

coordinació i d'aquesta coordinació has tret, bé has tret aquestes coses

1

I

1

1

i
f

positives, de dir, bé això ja ho hem aconseguit i ara ens plantegem tal cosa o

refem l'EFO o a vegades simplement eh... informatitzar1

coordinació a l'ordinador i ja queda constància.

l'entrevista o la

-Perquè vosaltres registreu, no? totes les entrevistes aimb els usuaris?

-Les entrevistes, tot lo que són les coordinacions...

-...amb altres professionals...

-...amb altres professionals també queden totes

•

registrades a

l'ordinador, tant l'entrevista com, l'entrevista que has Jet, com totes les

1

i
1
1
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l'EFO però bé...

114

1
i

observacions apart que hagis pogut fer d'aquella entrevista, registres la Jl

problemàtica que has detectat, el recurs que has aplicat.

: i
-I això que té serveix per alguna cosa a tu?

: - I
-El registrar?

i
-Si, home, evidentment serveix per, per controlar, bé, per controlar-te a

tu mateixa el procés que, d'aquella família per tenir constància a vegades de •

coses... que se't han passat i després fen una ullada a l'expedient doncs bé,

veus el procés, a més ja té dic, a veure, no costa res, abans una cosa per •'

escrita potser donava més mandra ara és acabar l'entrevista ficar-te un

moment a l'ordenador i passar-la, no costa res. I

-Molt bé. Bé, a veure, tu sempre que fas una intervenció amb infància, •

la planifiques aquesta intervenció? o sigui fas com un pla de treball?

-Sempre que, a veure, sempre que no siguin coses puntuals, sempre

que no siguin doncs lo que té deia abans buscar un recurs concret o fer un J

seguiment d'aquell recurs, allò no ho planifiques, no? potser les

intervencions a domicili, les intervencions a llar termini que t'ho planteges V

de, de, cobrir els quatre, els objectius, si, si, si, normalment, si. —

-I ho fas sempre a través de l'EFO? o no? _

' •
-No sempre, a veure a vegades les fas al mateix expedient, no? de dir,

ha vingut aquesta família, hem arribat a aquestos acords, una mica a través »

de, de... de l'ordenador, no és la manera, la manera serà fer-la a través de «

i
I
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-...lo que passa que a vegades és lo que comentàvem, hi ha moltes

vegades, no? la falta de temps o la falta de asseure't i de dir, bé venga,

aquesta entrevista que has fet, fem-la per escrit i

en el paper, no?

-Mm.

-Lo que vull dir...

-Val.

-Però bé, majoritàriament les intervencions

plantegem una intervenció

així, eh... intensives i que

t'hi fiques fort normalment totes, totes les fas a través de l'EFO.

-O sigui, tu el EFO com el definiries doncs?

-A veure, eh... com aquest pla d'intervenció

professionals per intervenir a les famílies, si, si...

-...un pla...

-...per a veure, com a orientació no perdre el

estiguis fent amb la família, una eina important.

-I llavors la relació entre el EFO i la PIRMI,

bàsic què hem de tenir els

nord de la intervenció que

quina és?

-A veure, normalment nosaltres les famílies que tenen la PIRMI no fem

EFO perquè ja el considerem un pla de treball en el qual també marquen les

115



116

1

M. Ángeles Balsells ' Tesis Doctoral

funcions que fem els educadors a nivell de control d'absentisme, a nivell de

recursos i tal, les marquem ja al FIRMI i eh...

I

1

-No, jo per exemple, no, tranquil·la, que això és per mi, la... o sigui me

dóna aquesta impressió de què és'o PIRMI o EFO,o sigui, és això, si

vosaltres teniu un cas d'infància i decidiu segons què, fer un PIRMI o un

EFOono? 1

-Normalment nosaltres els PIRMI, fem poquets i no els decidim •

nosaltres, normalment és l'assistent social que fa un PIRMI, llavors són

famílies que potser portem conjuntes, llavors ens diu, doncs mira, els meus •

objectius en aquest pla d'intervenció seran aquestos, vosaltres com a

educadors teniru aquestos, no? llavors queden reflectits al PIRMI, llavors •

nosaltres PIRMIS, d'alguna família que, d'aquestes que portem nosaltres

fent intervenció i que vegis que en qualsevol moment hi ha hagut una, un •

canvi de la situació, llavors penses que en aquell moment un PIRMI sigui

un bon recurs però no hi han moltes, eh! jo potser estic portant dos i el Joan i|

dos o tres, poquetes, llavors, eh... bàsicament nosaltres fem el EFO i elles no _

en fan d'EFOs, no. I

-Val. O sigui, una mica ha quedat la cosa, com dir, el PIRMI és per les 1

assistents socials i el EFO pels educadors? «

-Si, si, si. 0

-Que en principi tampoc havia de ser així, no? _

-No, a veure, en un principi, intervencions que puguin estar fent les •

assistents socials que no tinguem perquè intervenir nosaltres també •

tindrien que tenir un document per plasmar tot això que podria ser ben bé m

el EFO i el PIRMI s'ha quedat una mica doncs com això, no? com (...) un pla ™

i
I
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per escrit però a través de, del recurs econòmic, hi ha una diferència,

nosaltres tenim molts, molts EFOs dels quals no hi ha cap objectiu a nivell

de recurs econòmic, i els de FIRMI quasi bé tots.

-Molt bé, llavors, normalment els casos d'infància doncs el coordinador

o... com a responsable o diem-h' com vulguis sou vosaltres? o no?

-Està bastant equiparat, eh...

-...com ho porteu això?

-A veure, families d'aquestes que porten des de sempre elles i que ara

has intervingut per una problemàtica concreta doncs bé, continuen sent

elles les responsables i nosaltres la nostra faceta, no? però hi ha moltes

families que també portem nosaltres i que elles no... no intervenen per a res,

està com bastant equilibrat, no és de dir: infants, un tema responsable tu

com a educadors...

-...val...

-...tu formes part, ets responsable com aquest nucli i tu si que tens la

responsabilitat de lo que fa referent a infància, no? en aquella família, no?

-Hi ha de tot, casos que porteu sols i casos que porten elles, casos que...

-...casos d'infants que tenen elles que nosaltres no intervenim, també

hi ha molts, casos d'aquestos FIRMIS i tal que porten des de sempre que bé,

que elles ja han establert els canals de coordinació amb les escoles, amb

l'escola potser ja no tant perquè això casi sempre ho hem fet nosaltres, no?

però bé, amb altres llocs i llavors ho porten elles, està com a bastant
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equiparat, no és dir, infants, educadors i responsables i lo que no és infants •

elles, aquí al menys, hi ha molt bona sintonia referent en això.

1
-Molt bé. Ja està, d'infància que penses que hi ha alguna cosa que. no.. - m

-...si, si.

118
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-...d'infància?... a veure, coses importants... no ho sé, com a educadors a

nosaltres el que ens està servint molt i cada vegada més, és tot lo que té

comentava a nivell de, els casals d'infants més que res, a veure, de carrer no

fem molt i ens està servint molt per contactar amb els menors, no? i a veure, fl

no fem tant les entrevistes amb els xavals aquí al despatx però si, ens

passem molt pels casals, anem parlant amb ells, ja ens coneixen molt •

perquè ja ens tenen vistos, doncs això, de cada dia de per aquí i això ens

està servint molt, per això... I

-...per connectar... B

-...per connectar molt amb ells, no? amb lo que és la canalla, com a cosa •

així, important.

I
-Molt bé. Vosaltres aquí també teniu a la psicòloga, lo que passa és que

de l'Ajuntament, però està aquí... •

I
-I això fa que porti més casos vostres o no? •

-No, lo que això et permet, eh... a veure, millor assessorament suposo, I

la tens aquí al costat i tens qualsevol cas que, a veure, potser no intervindrà

ella però si t'hi pot donar un cop de mà de com enfocar-lo... bé, doncs •

això,(...) té serveix com assessorament de tenir-la aquí i evidentment el fet

de què estigui aquí te permet de derivar més casos, no? facilitar l'accés d'un p

i
I
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recurs, encara ella, eh... menors no atén, ni adolescent» (...) setze, divuit

anys, que és un fallo també, l'altre dia ho parlàvem amb ella, no? el fet de

què hi hagués algun professional fora l'EAP que l'EAP a vegades també és

molt difícil coordinar-te o el CAPIP que tampoc no... no acaba d'estar, a

veure, molt d'acord amb segons quines coses que fa, un professional que des

d'aquí té pugues donar, a veure, un diagnòstic, mmm, de segons quins

xavals que tu tampoc no els acabes de veure que està passant o... o molts

problemes de relació, molta agressivitat a casa que tu tampoc des d'aquí

no... a veure, no ho pots diagnosticar, no?

-Un psicòleg? no?

-Mm.

-Que es dediques més a infància, infància i adolescència?

-Si, si, si, algú, doncs això, com el psicòleg però més dedicat a lo que és

infants, adolescents, no? la franja que queda, però bé, normalment lo que

solem fer és treballar-ho a través de la família, amb ells no els pot atendre

però si pot atendre a...als pares, llavors treballar a traves d'ells, és la millor

manera

-Molt bé. Això d'infància penso que ja està. Ara seiia lo de la Paeria

més que res. A veure tu creus que la Paeria té un projecte, una línia

d'actuació a nivell d'infància?

-A veure, com a línia que nosaltres tinguem constància que la tenim

per escrit, que en teoria jo suposo que és lo que hauria de ser, nosaltres

tenim com quan van començar lo de les escoles de pares, quan van començar

lo dels casals d'infants com a línia d'intervenció nostra, de prioritats, com

atendre'ls, tenim el EFO, potser com una línia d'infància però no com a pla,
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com a programa, no? des de l'àrea d'infància, però igual que no tenim

infància, no tenim dona, no tenim gent gran, anem una mica... prioritzant

nosaltres segons també l'equip, de dir, bé doncs aquest any encara que no

fem un pla de treball per escrit, ens plantegem doncs a veure, fer molta

incidència amb infància però molta incidència en lo que és la detecció de

casos que no ens arriben aquí però segur que estan, no? una mica anem fent

a través de l'equip més que a través de directrius de dalt.

-O sigui només treballeu per zones?

-Si, si, si.

-Aquesta impressió de què, si... no sé, per exemple a les escoles, està

tant clar, això és una diferència entre formal i no formal, no? a l'escola està

molt clar, primer t'arriba de l'estat, després la Generalitat, vosaltres

considereu, o sigui, és això, no? una mica...

-Si, si...

-...la qüestió va per aquí, no? de dir la Paeria té una manera de

treballar, ja no concreta de dir, si, tots fem el EFO, no, sinó més línia, no?

línia de treball i a nivell d'educadors tampoc?

-No, a veure això, jo no té puc dir més que res perquè a veure jo fa

tres anys que treballo, jo vaig entrar aquí, i no és que tampoc t'hagin de

donar, mira aquí treballem aquí, treballem d'aquesta manera, no? però si

unes línies, lo que dius tu, no? unes línies, doncs a veure, nosaltres

prioritzem aquestos casos, la nostra manera de treballar és això, emmü, no

sé, una mica més de pistes, no? tecnificar una mica més tot el que estem fent

nosaltres, que suposo que està bastant, bé això ho hauràs vist tu, però

suposo que estem bastant unificats, no? però anem una mica, d'acord ens
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coordinem a través de la zona, no? a través del departament també t'arriben

línies, de dir, doncs mira aquest any farem molta incidència en lo que és les

escoles i també molta incidència en lo que són les escoles de pares,

engeguem aquest projecte, val, són coses com a molt puntuals lo que et deia

Casals d'infants... però no com a línia nostra d'intervenció i més

d'intervenció individual o familiar.

-I a nivell de serveis socials, tampoc?

-No, no.

-Val, val. I tu això valores que s'hauria de tenir?

-Jo penso que si...

-...t'agradaria? com a professional t'agradaria quo hi hagués una

línia...

-...si, si, si, jo penso que si, doncs una mica, doncs això, a vegades eh...!!

tens a vegades els dubtes, de si, de si ho estàs fent bé, si és la manera que

ho hauries d'estar fent, si estàs prioritzant lo que a l'Ajuntament també

l'interessa, a vegades té trobes, no? amb dubtes d'aquestos llavors bé des de

dalt una mica cap a on volen que tiris i com volen que vagis, amb això de

l'EFO ha sigut també una cosa que ens ha ajudat molt, no? perquè fins ara

bé, doncs cadascú, a veure, se planificava les intervencions, doncs bé per

escrit i cadascú a la seva manera i això també ens ha servit, doncs bé, per

unificar una mica per ficar-nos una mica tots d'acord com treballem, amb

qui ens coordinem, no ho sé, per això ha servit bastant.

-Quines són les tasques, funcions o lo que fa l'educador?
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- Tot lo que és l'atenció familiar, individual, problemàtiques d'infants,

adolescents o problemàtiques a nivell familiar, que potser des de l'equip

haguem acordat que també ho poden portar l'educador encara que no hi

hagin infants, encara que normalment totes hi ha infants o adolescents,

llavors nosaltres lo que fem els educadors també és l'atenció a grups i

entitats a nivell de fer una mica de punt d'enllaç entre lo que és la institució

i el grup en si, dinamització, la creació de nous grups, per exemple a doncs

va ser això, no? d'anar allà i crear un grup de dones i crear una llar de

jubilats, tota la posta en marxa, tot el treball amb grups, tot el treball que

estem fent a també, treballar amb grups amb problemàtiques concretes,

estem fent un grup de pares per tractar el projecte d'atenció preventiva, per

tractar problemes, no problemes, situacions amb els infants, situacions de

salut, situacions de relació, situacions de... a nivell d'escola, o sigui el treball

en grups i treball més comunitari, més d'atenció als grups i tot lo que és el

treball individual.

-Treball individual que seria a través d'infància?

-Si, si, si.

-Molt bé. I la teva ubicació dintre de l'equip, quina és? o sigui, la teva

ubicació dintre de l'Ajuntament? vull dir, tu formes part d'un equip, que hi

ha l'assistent social...

-...nosaltres estem aquí, llavors hi ha la cap de zona que estaria per

damunt en l'organigrama, llavors a sota estem ja les tres assistents socials,

els dos educadors, jo i el altre company i la treballadora familiar, llavors

estem tots al mateix, al mateix nivell, llavors la diferència amb els altres

barris, és que nosaltres estem sempre tots aquí, tret d'algun dia que surts a

fora no és com altres barris que, que hi ha un professional, un assistent
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social i un educador que s'encarreguen de tal zona; nosaltres estem sempre

tots aquí, llavors és lo que deia, no hi ha...

-...no repartiu la zona...

-...no hi ha zona ni hi ha res, lo qual van venint, nosaltres anem

atenen.

-Les coordinacions que feu d'equip hi ha una per setmana?

això?

-Nosaltres fem, si, com a totes les zones, fem un dia a

com ho feu

la setmana

reunió d'equip en la qual doncs parlem de les coses a nivell de departament

que s'haurien de fer i després eh... fem de tant en quan, hauríem

setmana també reunions d'educadors cap de zona per donar

de fer cada

compte del

treball que hem de fer, coses que ens hauríem de planificar per donar

comptes a vegades també d'algun cas que tinguem problemes, doncs això, no

està de més parlar-ho amb la cap de zona i amb l'altre educador , llavors les

coordinacions de casos que fem amb les assistents socials, doncs llavors

depèn de cada...

-...depèn de cada cas,

-La periodicitat la marquem nosaltres.

-I com a educadors os reuniu alguna vegada?

-No, estem allà al despatx i llavors, comentem...

-...avaluació continua, no?...

123



M. Ángeles Balsells Tesis Doctoral

-...anar parlant contínuament.

-Val. A nivell de burocràcia, o sigui m'has explicat tot lo que feu a

nivell grup, individual, comunitari, tot això, em!!, llavors, tu el teu temps,

diguem un dia, com te'l distribueixes o sigui, no com te'l distribueixes depèn

de cada dia, no? però vull dir, una cosa és la intervenció directa quan veus a

la persona una altra cosa és fer papers, llavors tot això, quan temps t'ocupa

més o menys cada...

-...tanta història com tenen les assistents socials, no? que llavors van

començar amb informes, peticions, solicituds, nosaltres informes si que fem,

tampoc és un volum... molt important, llavors també ocupa molt temps, lo

que té comentava abans, el anar passant, anar actualitzant totes les dades a

l'ordinador que es feina de cada dia, acabes de tenir l'entrevista i t'has de

passar un quart d'hora després actualitzant l'expedient, llavors també, tot lo

que és la relació amb els grups comporta també molta feina a vegades de a

veure, fer una mica de, s'ha de presentar una subvenció, un cop de mà a

l'associació, passa la subvenció, ajuda'ls a fer-li, s'ha de fer un tríptic d'un

cartell d'una festa que fan de no sé que, llavors tota la feinada a nivell, de

paperet, no? que ho fem nosaltres, llavors la resta de temps doncs

distribuïda, amb això, les coordinacions amb l'escola que dia si dia (no

estem), amb les entrevistes que també ocupen una part important, per les

tardes estem molt temps lo que té comentava abans, als casals, bé, voltant

per altres casals de altres zones que també són municipals, ...

-La zona, ja me l'has explicat. Com vas entrar a la Paeria, tu? (...)

-C..)

-Si, si, si.
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que hem fet ara que ha sigut com a cosa així exclusiva pels educadors, molt

bé, però molt poquets, eh! lo que si que tenim doncs obert, de què qualsevol

curs que ens interessi, llavors demanar permís a l'Ajuntament, llavors,

normalment no te fiquen cap problema.

-Bé, ara, això és més general, no? Com definiries tu la competència

professional? és a dir, perquè una persona sigui un bon educador, que és lo

que penses que ha de tenir? de formació, característiques personals? tot, no?

vull dir?

-A veure, penso que ha de tenir, a nivell personal, eh... una bona

capacitat d'empatia amb la gent, una maduresa suposo, que permeti eh... a

veure, veure les coses de manera objectiva, sense involucrar-te molt amb els

casos que estàs portant, mm!!, a nivell formatiu, evidentment molta, a nivell

formatiu amb molts aspectes, no? a nivell de treball, lo que té deia, a nivell

associatiu, jo suposo dintre l'atenció primària hem de tenir molta formació

de moltes coses, al menys coneixença de moltes coses, a nivell personal... no

sé que et podria dir...

-...una persona que tingui la formació adequada i a més a més aquestes

característiques?

-Si, si i moltes característiques suposo a nivell tant nosaltres com els

assistents socials, a nivell de personalitat, no? que en altres llocs de treball

potser no són, no són imprescindibles, no? han de tenir una coherència, una

integritat jo penso que és molt important i una maduresa, que la tenim o no

és una altre tema però que hauríem de tenir...

-...si, si, bé, clar...
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-Vosaltres de totes maneres aquí funcioneu, hi ha bona avinentesa, no?

entre tot l'equip?
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I
professionals, de dir bé, doncs jo arribo fins aquí, estàs d'acord? mentre ^

l'altra persona estigui d'acord, bé, té pots trobar amb una persona, doncs ' •

això, bé, les meves funcions, no sé, és difícil. •

i

-Si, si, si. •

-Tot això, tot això ho teniu... II

.

problemes no hi ha hagut. m

-Llavors a nivell d'història formativa, diríem, primer vas estudiar ~

i
-Infància?

treball social i després durant aquest temps que has estat exercint

d'educadora social, t'has anat formant amb altres coses o així?
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-Mm. Encara que encara estic esperant i a mi, com a cosa de formació

que penso que ens faci falta o que hauríem de fer quelcom, és tot a nivell

legislatiu, no? penso que estem una mica penjats, des de quan vam acabar •

d'estudiar i els cursos que estan fent estan molt enfocats a lo que és el *

treball, treball, la metodologia, però a nivell de, bé, de legislació una mica al •

dia de com van canviant les coses doncs penso que ens falta una miqueta.

I-Des de la Paeria, os organitzen cursos de formació o no?

-Molt poquets, eh... molt poquets, eh... l'any passat van fer, l'any passat

o fa dos anys en vam fer un i era en concret el tema, de malalts de sida, el 1|
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-I t'agrada?

-Si, si, si a veure, jo ara que estic aquí, estic molt orgullosa de, d'estar

fent la feina que faig, i m'agrada, no? m'agrada, tinc una feina molt

dinàmica, una feina a veure, molt poc rutina, a veure, molt poca rutina,

m'agrada, la veritat.

-I tu que has estudiat treball social quina diferència veus que hi ha

entre una tasca i una altra? o com ho veus tu, la relació?

-Com a diferències, a veure, jo lo que estic veient cada vegada més

també ho hem parlat molt al curset, no? és això que cada vegada més

inconscientment suposa, s'està quedant tota la part de recursos a nivell de

lo que és assistent social i tota la part de treball educatiu amb famílies a

nivell d'educadors, llavors jo penso, com assistent social també que he

estudiat, no? que és una cosa que elles han de reivindicar molt, no? perquè

és una cosa que no s'ha de deixar de perdre, no? igual que tot lo que és

atenció a grups, a comunitats, en teoria són tasques també que hem

estudiat com a treballadors socials, bàsicament, a veure, suposo que en

altres barris el fet de què hi hagi una assistent social i un educador en un

barri també fa que l'assistent social s'impliqui molt en tot lo que és

comunitari, no? aquí ha quedat molt rellevat a lo que fem nosaltres, llavors

elles lo que és comunitari pràcticament molt poca cosa i treballant,

bàsicament ho estem portant ara nosaltres, llavors com a cosa així de cara

amb el treballador social, penso que haurien de reivindicar més tota aquesta

tasca, llavors el treball diari de definir les funcions fins a on arriba una

assistent social i un educador, doncs això per lo què estic veient fins ara

doncs és una cosa molt a nivell casi, casi personal, no? de relació amb els
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-A nivell de status i reconeixement de la professió. Com ho vius tu —

això? tant per companys com per polítics, família o...? •

no? cada vegada, a veure, cada vegada és un treball diari, no de dir, sóc m

l'educador, normalment, "me voy a la asistente social" o vas a la llar de "

jubilats, "que viene la asistenta" vas a Raimat, l'altre dia me vaig trobar, bé, •

quan vam començar a intervenir a Raimat, no? el cartell de "las asistentas *

de la Mariola vienen a explicarnos no sé que" llavors és una lluita constant •

d'anar explicant lo que és l'educador, llavors, és una cosa difícil perquè hi ha

molta gent que tampoc no ho entén, que tu també t'és difícil a vegades •

explicar realment lo que estàs fent tu, no? i és una lluita bé, doncs suposo

que constant, no? a nivell de què estiguem reconeguts a nivell polític doncs •

suposo que és el mateix del que t'estava comentant, de la resta a nivell de

societat, no? costa molt de què entenguin el que estàs fent, també perquè és |

una professió relativament nova, perquè a vegades també la confonen amb

això, lo que hi havia abans, amb l'educador de carrer, l'animador socio- |

cultural, llavors és una lluita suposo que constant, d'anar dient, que no té _

deixis passar que té diguin "assistent, no, no, assistent no", és d'allà, jo, •

entens, anar matxacant... però bé, poquet a poquet.

-A nivell de dificultats, per exercir la teva professió, quines són les que

trobes més? No ho sé, això que dèiem, de separar-te del cas o que és lo que te

I

costa més a tu, cansament, distanciament? •

-Si, a vegades... m

í

í

I

I
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-...o coses implícites inclòs d'atenció primària, no? que tinguin unes

característiques molt concretes?

-Jo a vegades les dificultats que tinc, és eh! a veure, a l'hora del

diagnòstic, no? de realment quan planteges, quan inicies la intervenció,

realment si estàs donant o no estàs donant el que demanes, a vegades, lo

que dèiem abans de ficar-te fora i donar-te compte de la situació i a veure

cap a on tira a mi, a vegades me costa, no? llavors és quan;, bé, doncs parles

amb la psicòloga, parles amb els altres educadors, que des de fora té donin

una altra perspectiva i més de casos d'aquestos, hi ha molts casos que

portem durant molt temps, que sense donar-te compte té fiques dintre i...

això, aquesta perspectiva de, de veure les coses de fora, no les, no la tens,

no? a mi com a dificultat aquesta.

-Que os aneu canviant de casos?

- No, no.

-No ho feu.

-No, no, potser algun cas puntual, que vegis que aquella persona doncs

amb tu, per lo que sigui, no... no acabes de funcionar i llavors, però bé molt

poques, més amb elles, potser amb les assistents socials, bé, normalment

procurem que no sigui així, eh! perquè a vegades té trobes amb gent que té

diu "mira ya no quiero que me atienda tal persona, la otea" llavors des de

baix, des de l'informador sempre se contesta "si te va a atender la otra

persona va a ser lo mismo" llavors evitem el màxim, sinó coses molt

puntuals que siguin...

-...que hi hagin canvis...
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I
-...que hi hagin canvis o a vegades estàs intervenint en un nucli, com

per exemple, tinc jo ara, s'han separat els pares, per no intervenir jo amb els £

dos pares llavors fas que hi hagi, que entri una altra, que entri l'altre

educador al nucli, però bé, coses molt, molt concretes. I

-Bé, doncs ja estaria.- I
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-Com va ser el teu ingrés a la professió?

-I això, quan va ser?

(...)

-I llavors vau passar a ser educadors?

-Amb funcions d'educadors, també. Quan jo vaig entrar hi havia

animadors i hi havia educadors, aquests feien tot el que és atenció

individualitzada i els animadors feien de grup i comunitari. Jo durant més

d'onze anys no he fet res de (...). El que hem reclamat la formació necessària

tant pels educadors que han de fer ara d'animadors, com pels animadors

que ara fan d'educadors. Sí que puc tenir la formació de Treball Social però,

penso que hem d'ésser suficientment professionals

-Quants animadors hi havia?

-N'hi havien quatre a Lleida, un per cada zona en que està dividida la

ciutat: la zona 1 és el casc antic, la zona 2 és Mariola blocs Joan Carles, la 3

són els barris nord-est de la ciutat: Balàfia, Secà, Pardinyes, Llívia i Sucs, i

la zona quatre és Cappont. Un animador per cada lloc, Uaivors hi havia dos

educadors al casc antic, i dos a Mariola. -Feien parella amb els educadors

del barri, equip multidisciplinar. Una mica estem aquí do rebot amb el de

educador, i a altres països hi ha un tronc comú del treball social, per

exemple Bèlgica, després hi ha una especialització o bé puntual, o en la

formació d'adults, o en ocupació, o de treball comunitari, tot seria més vàlid

així, és una opinió meva, és suspicàcia, per la gent que són assistents

socials, del que fan els educadors socials. Penso que per mi és més positiu el

fet d'un tronc comú i a partir d'aquí un especialització.
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I
-Com definiries la competència professional? Perquè un educador sigui —

competent a nivell professional, que ha de tenir? •

r . . ^ .

a la que pot optar tothom, que és un ventall molt ampli, la formació que pot m

tenir qualsevol des de la gent que té l'opció d'educador social i h' toca això, •

des de la persona que no pot arribar a tenir les formacions, perquè estudiar •

no h' va, però pot ser un professional molt bo per dedicació, perquè hi creu...

Tampoc hem de pensar..., és a dir, hem de cercar l'esperit religiós d'aquesta fi

història; hi ha gent que està aquí, com a treballador social per motius de fe,

n'hi ha alguns que sí, avui en dia, dins l'Ajuntament. Penso que depèn del •

tarannà de les persones. Educador: Penso que ha d'ésser una persona

oberta; molt oberta a tot, als canvis... Nosaltres anirem creixent i ens •

anirem amollant a la vida i això ens fa veure la vida des de diferents

perspectives; estar obert, doncs, a les noves iniciatives. Hem de saber Q

analitzar per poder actuar, parlo dels educadors i dels treballs socials. Cal

fer un bon filtre de les teves opinions i creences vers les teves actuacions; és |

difícil. II

-Com valores el reconeixement de la professió de l'educador, tant a _

nivell social, com institucional, entre els amics? m

-Nosaltres institucionalment som un "parche". Tenim una gent que fa I

de matalàs. Estic essent una mica dur i molt cru però, penso que «

institucionalment ens utilitzen així; també hi ha gent que creu que •

nosaltres podem procurar un canvi, analitzar, catalitzar... Però són els que •

menys. Som fruit d'un passiu electoral, d'un tríptic: "Tenim tants *

treballadors socials per cada mil habitants, tant pressupost." Si els tenim és
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perquè avui, tant partits d'esquerra com de dreta ens porten... Estem en

una societat individualista i nosaltres som com a vitamines socials; aquella

vitamina C ha d'arribar per revitalitzar quelcom que abans era revitalitzat

pel mateix teixit social però, per motius en els que ara no entrarem, s'ha

deixat de fer. Això ens ho trobem en el treball cultural qwe hem realitzat al

poble; és la mateixa gent qui, en gran majoria, se soluciona els seus

problemes; fins i tot, l'alcaldessa no estava massa a favor que entrés un

assistent social, un educador, un animador... Si tenia un accident, amb el

tractor, li cobrava una pena si era una persona contributiva o una jubilació

baixa; llavors el mateix poble li donava la bàscula municipal perquè hi

pogués pesar... Són xarxes que, a la gran ciutat, s'han anat destruint.

Com ens valoren els amics? Jo tinc grans problemes per estudiar què

és el que faig, penso que algun dia em treure una fotocòpia i me la posaré a

la butxaca, d'algun dia que em donin una feina concreta... Perquè realment

toquem tantes tecles; no portem sis casos o fem tutoria de sis casos com

poden portar altres institucions, sinó que aquí portem molts casos, a molts

barris i, a més a més, fem treball d'infància, d'homes, de vells, unitari... És

molt complicat d'explicar.

Pel que fa als mitjans de comunicació som uns grans desconeguts i

solament se sent a parlar de la nostra feina quan hi ha algun problema de

tutories... Hi som; no som el més important de la societat, ho poden ser els

economistes o els advocats pel que fa al reconeixement social, però qui fa

funcionar el sistema som nosaltres. Nosaltres som qui l'en^eixem.

-Doncs bé, primer van passar uns anys, a l'inici de la nostra etapa

professional en què érem les eines. Amb això vull dir qu€! l'assistent social

tenia diversps aparells, un d'ells l'educador, i l'utilitzaven de tant en tant.

Ara ja és més de tu a tu, som un equip multidisciplinar, abans érem més
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una eina. Això també depenia del tarannà de les persones que feien ^

d'assistents socials; no tenien definició perquè fa dotze o tretze anys no hi •

havia una carrera professional. La gent que feia d'educador provenien •

majoritàriament de magisteri ... Llavors bé, ara cada cop ens valoren més *

tot i que fem d'educadors o d'animadors, o d'una cosa i l'altra. tt

-Quines són les dificultats més grans amb què et trobes? •

-Doncs, de vegades, no es troben les dificultats en tu mateix, ni en la •

gent, sinó qui de vegades fa de fre són les institucions, amb els projectes o

amb les dificultats o amb el "Bocasse" que es va establir perquè hi hagués tt

uns cabdals de control; el que passa és que aquest control, de vegades és

excessiu. Alguns cops, se'ns utilitza, altres, com ho hem pagat molts cops, la •

manera de fer la producció, a través de l'alfabetització...

I
Les limitacions, de vegades, es troben al nivell personal; és allò que

t'explicava abans: Si jo m'he passat onze anys i mig, única i exclusivament, H

fent...(bé, això d'única i exclusivament, entre cometes, perquè també he fet

individual) però, (...): "No, tranquil, tu ets assistent social i ja has adquirit ]|

la formació." D'acord, però jo sóc crític i vull tenir més eines; no puc entrar

aquí "a saco" i començar a opinar, actuar. Jo opino que cal ser més |

constructiu en aquest aspecte. Per a mi són dificultats o limitacions, per mi M

ho són perquè en aquest aspecte vull ser rigorós en la feina que faig, i la II

gent que atenem es mereix un respecte, no dic que jo sigui mal professional, •

ara m'hi estic ficant, i molt!, però al principi se'm feia molt costa amunt el ™

mateix que els que feien d'educadors, que han de quedar un dia i explica'm m

què fas amb els nens, i això a mi m'atabala. • •

-I t'agrada ser educador d'educació primària? "

1
í
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-M'agrada, i no em deixa d'agradar, jo estic content amb la meva feina,

perquè continuo fent altres qüestions socials, no solament vaig cenyit amb

la qüestió individual, si no estic a atenció primària fent també treballs

comunitaris, el problema és que potser cal una definició més de les nostres

tasques, dels nostres papers, dels nostres àmbits d'intervenció, i em

d'aprendre, nosaltres com a professionals, i els d'administració a acotar, si

no arribem a tantes escoles, o a tants grups de dones, o a tantes

associacions, acotem i fem un treball més encaminat, però de vegades

primen els números, que és la quantitat, i se'ns exigeix una doble mesura,

quantitat i qualitat. Jo estic content de fer d'educador, no sé que passarà

quan tingui cinquanta anys...

• -Tu creus que a l'Ajuntament de Lleida tenen una línia d'educació

establerta?

-A la Paeria sempre s'ha anat una mica a remolc, a remolc de altres

realitats, com és Barcelona, com és la Federació des Municipis. Els

animadors i els educadors van començar a existir fa uns anys a

l'ajuntament, perquè a Barcelona n'hi havien, un cas més clar, ens

anomenaven: cívics, culturals, socio-culturals... em anat passant de

nomenclatura, si està clara una cosa, es va per aquest camí , jo penso que en

el vostre camp no hi ha hagut una línia definida, i no hi és ara, s'han

establert unes bases amb els anys, amb uns programes per àrees: servei

d'infància, joventut, àrea de la dona... i s'estan fent coses maques i

importants, hi ha una mancança avui en dia, que és amb el treball

comunitari, no hi ha un programa, no hi ha unes línies d'actuació, hem

funcionat sempre una mica a "salt de mata", i depenent a la zona geogràfica

de treball que hi hagués, un professional o un altre actuen de diferent

manera, depèn del tarannà de les persones i després en qüestió d'educadors

no hi ha una línia de treball que ens imposi l'administració, nosaltres
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mateixos no fem res perquè hi sigui, perquè la podem arribar a reclamar,

però la parlem amb 'la solapa de la camisa", perquè tenim altres feines,

altres ocupacions, no tenim temps per troba

el perquè nostre, i projectem un mecanisme.

-I a nivell de serveis socials tampoc hi és? Una manera de treballar,

un estil...

-Si, amb la creació de la Unitat Tècnica de Coordinació, s'han establert

uns criteris, unes línies...Existeixen.
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-Que podries explicar-les una mica? •

-Treball per àrees, alguna pot ser criticada o no , com per exemple H

l'àrea de la dona, perquè el que estem fent és discriminació, perquè parlem •

d'activitats de dones i no de persones, té una doble besant, una que és la ™

formativa, que pot ser amb les dones universitàries, i l'altra que és el més •

quotidià, que són els barris, mecanitzar aquests grups de dones, que

existeixen a diferents associacions de veïns, el substituir una mica tot el que fl

és el tallerisme, treballs manuals, artesania, gimnàstica..., que es positiu,

en un principi, com a excusa de trobades de dones, pel que seria la I

dinamització de cursos més formatius, des de formació per a les dirigents de

les entitats fins a cursos de autoorganització personal de les mateixes dones. I

Les línies entre infància i joventut no estan massa definides i no es

diferencien massa bé aquestes dues àrees. Antigament, bé, fins fa dos f

legislatures, joventut estava separat de Serveis Socials, que era _

independent; el problema és que els Serveis Socials "s'ho menjaven tot"; per I

això es van unificar, però malgrat tot, res no va canviar. No hi ha una línia «

clara de treball amb joventut, entre altres coses perquè la joventut és molt ™

etèria; però sí que hi ha un programa d'activitats puntuals que confereix
I

I

I

I
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orientació i formació als joves de la ciutat i també s'organitzen activitats

molt concretes de trobades de joves en tot el que és el rock, els esports,... El

cert és que no hi ha una línia clara en què fer amb els joves de la ciutat, del

barri...

Infància potser és el més estructurat, amb l'arribada de Joan

Ballester; amb diferents àrees d'intervenció, l'E.F.O., E.A.I.A., i activitats

que poden ser més participatives amb la finalitat d'obrir les escoles fora de

l'horari electiu. Sí, potser és lo més estructurat. S'hauria de veure

l'entramat del funcionament dels centres de Serveis Socials, a nivell del que

seria l'atenció al públic, informatització, el que seria el fundonament diari.

Tot el que és la toxicomania,, que ho fa molt bé. Per cert, ara s'estan

plantejant el fet de fer tantes xerrades sobre si és positiu, o no, o obrir un

altre camp de batalla de treball diari que estaria conduït cap a la prevenció.

-Quina diferència hi ha entre les zones? Explica'm la teva.

-Trobem algunes característiques diferenciadores; com a diferència que

pot haver-hi entre la zona 1 i la zona 2, Barri .Antic i Mariola

respectivament, és que són zones geogràfiques molt concretes, Barri Antic és

Barri Antic, Mariola amb blocs Joan Carles... I un territori molt ampli i molt

abstracte; després tens Balàfia, el Secà, Pardinyes hi ha un bocí que és Mar-

Magdalena-Roure, i Sucs. Llavors hem de planificar, intervenir i actuar

coneixent la realitat de cada zona, són diferents entre elles encara que

puguin tenir trets similars. Balàfia es troba al voltant dels 8000 habitants,

és un barri no vull dir vell a la ciutat, però que va començar als anys 50...

-Però, les teves intervencions a nivell d'infància, a quins barris es

donen més?
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-Doncs fins ara, , amb el saló d'infància i joventut, per tot el que és —

potenciar la joventut -potenciar un grup de joves, recerca d'objectius i B

finalitats d'ells com a entitat, com per exemple, organitzacions esportives. El m

que és (...) bàsicament atenció individualitzada; a (...) totalment atenció •

individualitzada amb infants. I al també individualitzada, essent una mica u

més problemàtica que i a part, fer comunitària amb infància i joventut per

dinamitzar grups de joves i entitats. Atenció individualitzada a tot arreu, a •

res de comunitària i solament individualitzada, i als altres llocs, lo normal

és comunitari amb grups definits amb finalitats concretes. •

-I com esteu organitzats? 8

-Doncs molt malament; físicament, la ubicació central la tenim aquí. I

Però de vegades estàs en un barri, i estàs pensant en l'altre, no t'acabes J

d'ubicar, perquè expedients amunt, expedients avall, estàs en un barri fent •

gestions, i recordes que en l'altre barri, encara esta penjat, llavors clar,

situar-te et costa, jo porto tres barris, tres àrees d'actuació, com educador, ) ]|

llavors et desitua bastant, costa, però malgrat tot vas fent.

-I què vas un dia a la setmana a cada lloc?

I
-Per exemple jo, el dilluns al matí tinc permanències a un barn, i

dimarts a la tarda, concretes entrevistes i gestions, dimecres al matí tinc ||

permanències a un altre, i dijous per la tarda tinc atenció individualitzada

més concreta a un tercer o gestions, parlar en grups o entitats, i divendres el |

passes estant a un lloc o a l'altre. Aquí amb l'ordenador he treballat un «

projecte d'un altre barri, es complicat, però t'ho fas, el que passa es que no et •

pots centrar en una intervenció concreta; i a l'altre hi pugem cada quinze

dies.
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-Allí també pot influenciar els tipus d'intervencions que pots fer?

-Si, perquè són d'un tarannà diferent d'un lloc a l'altre, i la veritat és

que vas tant atabalat que no tens temps de passejar pel barri, jo ho sé

perquè m'escapo un matí mitja horeta per donar un vol pel barri per veure

punts de trobada de joves, ho has de fer perquè si no tot cíinvia ràpidament,

si, saps que allí hi ha un grup de joves que es troben hi fan això i allò altre,

però no els coneixes. Però la situació està plantejada així i els recursos són

limitats.

-A nivell intern amb qui et combines normalment, es a dir, com ho feu

a nivell d'equip?

-Doncs, precisament, gairebé mai ens coordinem amlb l'altre educador

de l'equip, jo parlo de zona, solament ens trobem per parlar d'algun projecte

comú, per exemple, ara estem fent un projecte que s'anomena "Viu l'estiu"

que el que vol és atansar els nostres barris a les activitats de nivell de

ciutat, que puguin gaudir els nens les activitats al propi barri, que de fet

gent de Lleida pugui anar als barris, que no la gent dels barris vagi al

centre, "Viu l'estiu*', doncs aquest l'hem fet conjuntament, però per exemple

parlar d'un cas, aquest nen... no ho fem mai, no ho fem mai perquè hem

agafat la dinàmica de que quan jo estic aquí, ell està ¡allà, no podríem,

llavors si que intentem fer-ho i no ho fem amb excés, amb l'assistent social

que et toca, jo estic amb un assistent social a que és diferent a la de l'altre, i

estic a una altra part que és diferent a les altres dos, és a dir que m'entenc

amb altres tres professionals, més complicat encara, perquè vulguis o no

cadascun una mica té la seva manera d'actuar, és més rígid en alguns

aspectes que en uns altres, llavors és més complicat encara.

-I llavors que teniu una reunió a la setmana?
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•
-Si, una reunió setmanal que tractem aspectes de funcionament però _

1no aprofundim en intervenció de casos ni coses així, no. •

-Les funcions de l'educador, com les resumiries? Que fa un educador a •

atenció primària? m

-És una mena de "calaix de sastre". Té unes funcions, unes tasques, «

que molts cops li vénen determinades per la institució, i d'altres les va •

assumint depenent de les característiques d'intervenció que hauria de tenir. •

D'una banda potenciem el treball comunitari, a nivell d'associacions de

veïns, o entitats puntuals, com la llar de jubilats, grups de dones, intentem •

planificar conjuntament la recerca d'uns objectius, d'unes realitats, no unes

activitats, sinó uns objectius, i a partir d'uns objectius poder treballar unes 1

activitats concretes. Després en nivell de joventut, intervenim poc perquè és

la mateixa ànima de joventut del departament vostre qui té les B

competències per actuar en els grups de joves, ho fem una mica però... I en

infància tenim una feina molt important que és poder arribar a ser la J

prevenció, la prevenció en infància, i utilitzem recursos que tenim al nostre

abast tan públics com poden ser els casals infantils, com privats, per poder |

derivar als nens per una millor integració social amb aquestes entitats, una —

mica és la funció de catalitzar i la funció de intentar de fer una prospecció •

per poder actuar i prevenir actuacions, situacions que podríem anomenar de «

risc social. •

-Quan tu fas una intervenció en infància, a que et sembla que estàs *

donant resposta? Per exemple si tu treballes en una família, que et sembla n

que estàs solucionant per ella?

-Normalment la immediates, cosa que a mi m'agrada fer, és com el fet

de dir: les urgències al treball social existeixen?, és un si molt relatiu, si hi fl
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ha maltractaments no em demani hora per demà urgentment que hi ha

maltractaments, quants anys fa que hi ha maltractaments? La pregunta

concreta no l'he entès bé, però.

-Si, d'una altra manera, quan tu decideixes fer una intervenció en

infància, que has vist en els pares, i que has vist en els nens?

-La majoria dels cops, no és que decidim d'intervenir, si no és que

vénen a les permanències amb el problema; no som nosaltres els que podem

detectar un problema i actuar, i és molt de immediate», bàsicament en

l'infant pots detectar si ell està en alguna entrevista, la seva forma d'actuar,

mitjançant la conversa, normes, responsabilitats tot el que fa la seva vida

quotidiana, en una fletxa cap al seu futur, llavors hi ha aspectes que ens fan

dir, derivem aquest nen on vulguis, o bé al Capip, o bé cap a l'esplai, perquè

és un xaval que necessita de algun medi per poder desenvolupar el seu

creixement, el més correcte i positiu possible, aquesta manca de un conjunt,

unes normes, uns hàbits, uns costums; i amb els pares; molts cops ens

sembla que no sabem si han entès gairebé el que és educar, o ser

responsables amb els fills, els hi acabes dient: escolti el problema no és meu,

el tutor és vostè, el problema és seu, no meu...si els nens tenen una manca

de... és perquè els pares no la han fixat.

-Llavors un cas, com t'arriba? Com et pot arribar?

-Normalment m'arriben per la permanència.

-Tu fas permanència, també?

-Si,. Llavors quan hi ha un cas nou amb nens, és a dir. amb infància, jo

entro conjuntament amb l'assistent social, cas nou en infància jo entro

sempre, i quan és un cas conegut, quan hi ha infants, no entro al camp de
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-I això on s'organitza?
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vista, però tinc l'hàbit d'entrar-hi, perquè llavors vaig recordant si el nen va •

a estudi assistit, com li va l'escola, si a casa seva ja no criden si no que

parlen...normalment no faig entrevistes a tota la família, però si que faig un H

seguiment ampli amb l'assistent social, i d'altres els portes tu solament, com

que bàsicament és infància, el portes tu, normalment un P.I.R.M.I. no I

acostuma a portar res, però alguna vegada si, i llavors els agafo jo, qui és

responsable de la majoria d'expedients? l'assistent social, no vol dir que g

sigui més o menys important, si no que és la responsable, llavors tu

col·labores puntualment en algun dels casos que hi ha nens, que hi ha nens |

o que hi pot haver toxicomanies també em d'intentar d'educar en aspectes _

que no siguin d'infància. I

-Quins són els casos que solament portes tu? I

-Doncs, on hi ha hagut maltractaments, o abandonament, la majoria de |

casos de l'element masculí de la família, llavors és una mica de suport a la _

mare, i en el cas dels nens entrevistes i deriva'ls a activitats. •

-Quines activitats tens a l'abast? •

-La majoria dels nens que porten, escolarment la majoria fatal, H

intentem que acudeixin a estudi assistit, si l'ajuntament dos dies a la M

setmana, llavors interessa que hi vagin per una millora lectiva, per una •

mica de suport, llavors cada avaluació els hi ha estat positiva o no?, no •

gaire en la majoria dels casos, però s'ha de fer. I després tot el que són

activitats del casal infantil també, que al llarg del curs van evolucionant, •

per exemple un taller descobert a la natura...

I

I

I

I

I



I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1

ANEXOS

-Des de l'ajuntament, jo faig la demanda per un bam concret d'una

activitat, , doncs fem un taller, el medi que tenim més proper, enlloc d'anar

a robar nius, perquè no els hi ensenyem el ecosistema, i la importància

d'allò i de l'altre...i jo escullo quines són les activitats, llavors als nens, els

vaig derivant a un lloc o a un altre, són activitats nostres, i a part d'això,

quan al barri hi ha un moviment infantil o juvenil privat, parlem amb els

monitors, i llavors fem un seguiment amb els monitors, com li va... si

assisteix puntualment....si ve, no ve, si a notat algun canvi...l'acompanya el

pare a aquell nen petit de l'activitat? No l'acompanya?....es fa un seguiment

de pare i mare.

-Quan portes un cas d'infància, que veus més, als pares, als nens...?

-Bàsicament veig més als pares, i faig entrevista a permanència, i veig

als nens a entrevista a permanències, o si no quant xerro molt amb ells és

quant els acompanyo a l'activitat, i gaudeixo de molta informació mitjançant

els monitors, i són qui realment veu com el nen desenvolupa les seves

habilitats, i el seu comportament amb els altres nens, llavors entrevista

amb el nen poca, però els acompanyes a l'activitat, els vaig a buscar a veure

com van, i amb els monitors, els monitors són els que diuen que si aquest

nen està canviant, assisteix amb regularitat, que si hi ha una mostra

d'interès per aquesta activitat que és sorprenent, que si s'ho pren es serio o

no, o bé a disgust, fas de confident, que si avui m'ha dit el nen que si el seu

pare s'ha barallat amb la seva mare, o que si avui l'ha tornat ¡a cascar...

-1 amb quina freqüència els veus?

-Per exemple el dia que estic, a la tarda, sempre estic a la tarda,

solament coincideixo amb una activitat d'esplai, estudi assistit el proper

dimarts no el veig, perquè només es fa dilluns i dimecres, llavors quan jo
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vaig un altre barri, solament veig estudi assistit, no veig l'activitat de

l'esplai, llavors has de quedar amb monitors, o has de canviar dies de

treball, és un "follón" . Jo intento passar per cada activitat cada dos o tres •

setmanes, si tingués a un sol barri... però has de comptar que tinc una tarda

a cada barri, quan no una cada quinze dies vaig a fora, com que aquell barri •

es queda sense tarda, que és quan fas activitats de nens i és quan pots fer

un seguiment, una entrevista, o quelcom més "apurat" és a dir, fatal, fem I

una atenció , que no vol dir que no sigui seriosa, llavors no aprofundeixes

potser tot el seria necessari. •

-Quins són els objectius que normalment et planteges quan tens un cas I

d'infància?

I
-En principi, el que intentes fer és una mena de... conjuntament amb

l'assistent social esbrinar quin és el problema d'aquella família, perquè han I

vingut allà, i si hi ha una cosa que arribem a desconèixer, per això tinc

permanències al matí, i a la tarda citem puntualment a la família, depenent |

del cas tu intentes esbrinar, el bàsic, que és conèixer la realitat, o intentar

arribar a conèixer-la, i a partir d'aquí aprofundir en la problemàtica I

específica de cada cas, si és maltractament o bé iniciar la denúncia, o bé <•

depèn de la coneixença que tinguis tu dels tutors doncs parlar amb ells, si és •

desinterès o desaban do dels pares pels menors depèn de quin sigui aquest •

desinterès.... Bé cada cas és diferent, el problema que tenim és la

immediates, que no ens podem estar plantejant un cas, el com, el perquè, i •

que podríem fer-hi... una mica actuem com al ping- pong la tires i te la

tornen i has de respondre, llavors el problema és la inmediatesa el que fem I

és un estudi ràpid del cas, el que no vol dir és un gran projecte, de vegades

hi ha P.I.R.M.I.s pel mig, i llavors ja tens uns objectius marcats, tant per la I

família com per l'infant, relatius als seus hàbits de neteja, als seus hàbits de

puntualitat als llocs, l'escola, i després la relació fora del circuit lectiu, en m

I

I

I
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esplais. Cada cas té un plantejament diferent, però no un plantejament

1

1

1

I
1

1

1

1

1

rigorós per extens, si no per precari el màxim de rigorós.

-I tu normalment a quines fonts d'informació acudeixes, perquè tots

aquests reculls que m'estaves dient, normalment com els fas?

-Doncs mira, ens coordinem molt amb les escoles, els psicòlegs, etc., i

després quan enviem als nens a les entitats, a les mateixes entitats, els

monitors de l'esplai, bàsicament és això.

-Quan se os presenta un cas a llarg termini, feu l'avaluació d'aquestos

casos? Com la feu?

-No avalues, saps que ha sortit bé i estàs treballant en

acostumes a avaluar.

-Quan tu vas començar a fer atenció individualitzada ja

-Si.

-Com el definiries l'E.F.O.?

-En principi hauria de ser una eina de treball per als

arribar a aprofundir i marcar uns objectius, unes metes,

nua altre cas, no

hi era l'E.F.O.?

educadors, per

per aconseguir

l_ unes finalitats amb una intervenció, etc. Jo normalment no l'utilitzo gaire
B
• l'E.F.O., potser soc un dels educadors que utilitzo menys l'E.F.O., perquè al

m. Secà i a Pardinyes tenim bastants P.I.R.M.I.S, i P.I.R.M.I., i E.F.O. no són

" complementaris, o és una cosa, o és l'altra. A més quan fas un P.I.R.M.I. jo

m particularment ja redacto uns objectius amb l'assistent social,

conjuntament, treballem molt per P.I.R.M.I.s.

I
II

I

H
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-I si fas un E.F.O., el fas tu, ni que sigui conjuntament amb l'assistent

social?

-El P.I.R.M.I. el fa l'assistent social, i jo n'he fet un parell de

P.I.R.M.I.S.

I

-Si, l'assistent social pot col·laborar, però d'E.F.O.s poquíssims. •

-I el PJ.R.M.I. qui el fa? *

I

I
•Solament tu? •

-Si, però amb l'ajuda de l'assistent social, perquè ella és la responsable «

de la majoria de P.I.R.M.I.S, i jo hi col·laboro, perquè hi tinc una part de •

responsabilitat respecte als nens, i a la familia, perquè molts cops la fem •

conjuntament la entrevista, i tant els pot aconseguir ella com jo a la gent, el

que passa és que ho em distribuït una mica així, i ara que soc el responsable B

del P.I.R.M.I. el tenim allí i treballem tots dos conjuntament.

-Quan fas tu un P.I.R.M.I. que és un cas especial?

-No, perquè està molt carregat l'assistent social, i diu porta un

P.I.R.M.I .tu i sabràs el que és, i ja està, i perquè el P.I.R.M.I. és més clara K

la intervenció en infància.

I
-I si no fas un P.I.R.M.I., fas.?

|
-La faig en treball comunitari, en individualitzada no. Això ho em

parlat molts cops amb la del Secà, a veure si ens asseiem un dia i parlem I

d'aquestes famílies, i parlem de a veure que fem amb aquesta família, si

revisem els objectius, revisem la nostra actuació....Però tu tens un matí de H
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deu a una i mitja que tot són permanències, cada quart d'hora una, i

cops quan surt la Franciscà ja fas entrar a la Juana, no tens un temps

i llavors acabes l'entrevista i dius a veure com t'ha anat i veus com

molts

de re,

la tia

s'estava escaquejant d'aquest tema i no volia entrar-hi, no al final del mati

has d'agafar l'entrevista i passar-la a ordinador, i l'endemà acabar de passar

les entrevistes a l'ordinador, és llastimós, però és així. Llavors clar, el que

nosaltres ens plantegem és que ens falta aquest espai de aprofundiment.

-Si vols fer algun comentari que et sembli adient...

-Si només dir que l'assistent social té més concreta la seva tasca,

.nosaltres no tant, i destacar l'evolució d'aquest treball interdisciplinat de

professional, de tu a tu, que s'ha arribat aquests últims anys

educadors i assistents socials, de que un pot ser el responsable

expedient, però tots dos el poden treballar, i que jo tant sols parli dels

entre

d'un

nens,

però jo també puc parlar dels pares i ells dels nens, i que coneguem

l'expedient conjuntament, el problema és que no tinguem temps per fer un

treball prou profund, el fem però una mica a corre cuità.
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Quan decideixes intervenir en un cas d'infància, a què creus que estàs

donant resposta?

Bé, penso que estic solucionant una situació determinada en un

moment donat de la vida d'un nen. No em plantejo grans muntatges, perquè

normalment, entre d'altres coses, no fem aquesta feina; tenim molta feina de

"parcheo y deprisa deprisa".

-Quin seria el perfil de pares i nens?

-La majoria dels pares amb els que jo treballo són pares amb problemes

familiars, de relació entre ells, greus problemes de formació com a tal, de

formació ocupacional, de problemes d'atur; la situació actual; molts

monoparentals, moltes dones soles amb càrrecs familiars,, I els nens han

patit una inestabilitat emocional i són molt esvalotats, alguns

traumatitzats, d'altres no tant, que necessiten molt d'afecte... Grans

carències. Tot això es veu reflectit en els menjars, en les robos... La situació

dels nens és precària, a casa.

-Quins són els objectius que normalment et planteges, tant amb els

pares com amb els nens?

-Amb els pares, treballar una mica el tema de la formació, tant a nivell

humà, de valors, de límits i totes aquestes coses que ajuden als nens,

bàsicament, i després treballant el tema de la formació a nivell de feines; un

plantejament que comprèn des de ensenyar-los a fer un currículum fins a

donar-los-hi possibilitats, llocs o perspectives d'on cercar feina i de quina

manera. Això amb la gent que no té altres problemes, en uns pares on hi ha

una toxicomania... es treballa cada cosa concreta. I amb els :iens, una mica

es tracta de donar-los-hi un espai on puguin parlar i expressar el que
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senten, des de la confidencialitat, que és en la meva persona, i un espai on m
••puguin expressar-se. En els casos infantils treballo molt en conjunt amb

l'escola, amb qui estem molt "compinchats". ï

-Com a estratègies d'intervenció, què fas? És a dir, quan planteges un £

cas d'infància, quins recursos prens, sondeges als pares.. .Què és el que fas?

I
-Depèn de per on m'arribi el cas. Em pot arribar via pares, via l'escola o

via altres nens. Aquests em diuen "mi amigo..." i en aquest cas responc B

"pues que venga tu amigo a verme" i llavors fem una entrevista conjunta

amb el nen. Si ve via pares, intento fer una contenció d'allò que m'estan I

explicant, habitualment no_em crec res i després parlo amb l'escola, amb el

pediatra i amb qui estigui a l'entorn d'aquest nen; si es confirma la posició £

dels pares, cito el nen per escrit o el vaig a veure a l'escola o a catequesi o

allí on sé que més o menys el puc trobar i no el violenti molt, ni se senti , fl

forçat pels pares. Si això no funciona he arribat a citar nois per escrit, això —

quan ja són més grans ( dotze, tretze, catorze...). ü

_

-Llavors, contacto amb la família i la mateixa escola et possibilita m

veure el nen; a les hores d'esbarjo hi vaig moltes vegades, a l'escola. «

I
-Si quan has recollit tota la informació ja decideixes intervenir, en què •

consisteix la teva intervenció? •

.
quelcom de salut mental parlo amb la gent del C.A.P.I.D., parlo amb el

metge -perquè aquí, a l'Àrea Bàsica de Salut, hi ha un assistent social amb

qui mantenim molt contacte-; si tu h' dius al pediatra que has vist alguna

cosa en el nen et fan volant sense cap problema; derives als pares, al metge

__________ _ • 1
—

I

I

I

I
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I
1
• de capçalera... Els casals infantils són un recurs molt important, que

™ m'ajuda i em dóna moltes possibilitats d'observar; perquè jo sóc dels

I educadors que sempre està jugant amb els nens als casals infantils, quasi
* . .

totes les tardes que treballo vaig als "casalitos".

• -Quants casals hi ha per barri?

I
m -Bé, depèn de la temporada. Ara hi ha aquí, cinc activitats funcionals.

™ -I estan ubicades totes al mateix casal?

I

• -I qui les manté aquestes activitats? Tu conjuntament íunb l'educador?

• -No, cada educador s'ocupa de la seva part, perquè sinó ens podríem

m tornar bojos.

f

• -I quan coincidiu aquí, vosaltres?

f -
-Dijous, el dia de la reunió, i algun dimarts al matí.

• -I per als nens quins altres llocs tens, a part del casal?

í•fi -De vegades els envio a activitats d'estiu, a la parròquia -molts tenen la

— comunió amb la catequesi- així que aquest és un punt on pots incidir,

• activitats esportives... Una mica segons els interessos dels nens.

I

I

I

I

-Sí, però això no vol dir que no comentem si ens trobem alguna cosa

estranya o t'has assabentat d'un recurs... Normalment, ho fem així.
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-On i com veus als pares i als nens? Quin tipus de relació hi intentes

manera r

156

I
i
1mantenir?

-Als pares, normalment els veig a baix (a la permanència) al despatx i fi

de vegades també vaig a domicili, però molt poc. Als nens bàsicament als

I

1

casals i els veig també al despatx, però en hores de casal; quan m'interessa

parlar amb un nen d'alguna cosa li dic: "Ven un momentito que

hablaremos"; això sempre sense interferir, fer-lo venir expressament per

estar amb mi al meu despatx, no. M

-Quina relació mantens amb els pares i els nens?
1

-Cordial; no sóc una persona que dóna ni treu res i llavors la meva m

relació amb ells és molt educativa perquè ja saben que jo no els hi donaré

res car jo econòmicament no tinc res per donar, i ja m'interessa que sigui •

així; quan hi ha problemes econòmics ja ho traspasso a l'assistent social

(problemes de lloguers, llums...) així que la relació que tenen amb mi és de fi

molta confiança i m'expliquen el que els hi han fet, que si són uns dolents...

Llavors, intentes reconduir tot això i donar-los-hi estratègies més que fer tot fi

això d'ajudes d'urgència, etc.

1
-Quan t'has plantejats uns objectius i intervens amb la família,

avalues les teves intervencions de manera sistemàtica o sinó de quina altra fi

I
-Sobre la marxa, no sóc gens sistemàtica, treballant. A mesura que

passa el temps vas veient si es van, o no, aconseguint coses, si has arribat a fi

un punt mort, si convé retirar-te a temps i tornar a intervenir més

endavant... Una mica, es va valorant conforme es va avançant. I

I

I

1

I
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-A nivell global, què et semblà que sols aconseguir amb les teves

intervencions en infància?

-No gran cosa, miracles no en fem. Però penso que ¡aconseguim una

mica més d'estabilitat en els nens.

-I amb els pares?

-Una mica de tranquil·litat.

-La relació que estableixes, es molt desangoixant, oi?

És tracta de donar-los-hi allò que els manca, elements

nivell de tot, des de coses domèstiques com la manera de parar

educatius a

la taula, fins

coses més profundes com saber escoltar al fill i jugar amb ells a pilota.

Jugar amb el nen no vol dir que siguis un immadur.

'

-I et fan cas els pares?

-N'hi ha de tots; alguns sí i d'altres no. Funciona mòlt el

La avantatge que tenim aquí és que quasi tots els nens van

psrola i amipsta sprà aviat la nostra spp-nna filial- llavors

boca a boca.

a la mateixa

PS rnarps PS

'• troben a l'entrada i la sortida de l'escola i comenten: "La asistenta me ha

• dicho...", perquè això de l'educador no ho tenen massa clar, "...a pues yo lo

• he hecho, yo no, pues a mi también me lo ha dicho..." i llavors, així fem

aquesta feina; coses que li han funcionat a una arriben a l'altra; també hem

• fet un intent de treballar, en comú, amb diverses mares alhora però no

acaba de funcionar perquè són molt inconstants -avui et venen, tres dies no,

l'altre sí-. És clar, les que sí et vindrien són aquelles que no ho necessiten;

aquelles que realment t'interessa que vinguin, aquestes no venen. Llavors

molts dies les seguim; moltes vegades vaig a la sortida de l'escola, com si

I
I
I
í
I
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*

esperés algun nen, i així comentes amb una i altra (com que totes et «

coneixen); aprofito les seves pròpies tertúlies per introduir-m'hi. ; ™

1
-Planifiques totes les teves intervencions amb infància? •

I
-No totes. *

-Quan ho planifiques, com ho fas. •

I

I
i

-O sigui, que vas fent el seguiment al marge de l'E.F.O. Llavors, aquí •

que et planteges objectius, bàsicament?

-A través de l'E.F.O., si és que el demanen, o sinó en una simple

llibreta d'anelles on hi consta el nom del nen i allí és on es planifica tot una

mica.

-Sí, em serveix de diari, anoto si avui he parlat amb l'escola i ha passat

158
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això...; a part de allò de l'expedient on hi ha coses que no les hi fiques. ™

f
-Perquè l'expedient el teniu tot informatitzat? P

1-Sí; però, és clar, hi ha detalléis que no els fiques a l'expedient. En *

aquests no pots ficar: "M'ha dit la mare de fulanet que sotanet..." però tu m

t'ho anotes perquè pot ésser una informació important. ™

•-Com definiries el E.F.O. i quan el fas? w

-És una eina de treball, igual que ho és la llibreta o l'expedient. ™

i
-Quan et decideixes a fer-ne un, normalment? ~

I

I

i
I
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-Quan darrera hi ha d'haver un ajut econòmic o una feina que,

d'alguna manera, s'ha de justificar. El que no pots fer és estar veient un nen

dos cops per setmana i posar-ho a l'expedient de manera que això no queda

a cap lloc. És per qüestió de nombres, o per qüestió de recursos.

-Per recursos econòmics, a l'E.F.O. es troba també, o l'has de demanar?

-És molt senzill, llavors passes una nota a comissió dient d'acord amb

l'E.F.O. tal, que ningú veu, i ens fa falta això, allò i allò altre, per un import

de tantes pessetes.

-Tu com a eina de treball que et vagi bé, no et va millor fer-ho a la teva

llibreta...

-Si, però també va bé de tenir l'E.F.O. però totes aquestes observacions

que fiquen a part no t'hi caben a l'E.F.O., ni tampoc t'interessa que estiguin

allí, perquè la comissió pot demanar veure aquest E.F.O. Hi ha coses que les

poses i d'altres no.

-Dones importància a la confidencialitat, oi?

-Sí, és clar.

-Inclòs en l'àmbit professional?

-No, una altra cosa és que li traspassis el cas a un company; llavors,

d'acord. Però a mi aquestes històries "d'altes estàncies" que dic jo, no

m'agraden perquè l'únic que fan és safareig; vull dir que no són tècnics i, a

més a més, els hi agrada molt el "morbo", i et fan pensar que ja n'hi ha prou;

amb la informació precisa ja en tenen prou, no en necessiten més.
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-Quan tu vas entrar, ja hi havia E.F.O.? w

ï
-No, el van implantar després.

M
-I tu ja tenies l'encàrrec de fer individualitzada, quan vas entrar?

I
-Sí.

1
-I aquesta individualitzada, la planificaves d'alguna manera?

-Amb la Uibreteta. Era el meu propi sistema que jo mateixa em vaig

dissenyar...; perquè fa molt temps hi havia una cosa que s'anomenava J|

P.A.F.

: i
-Què era el P.A.F.?

Í
-Era un projecte d'intervenció familiar o no sé què. Bé, ho vaig mirar

però, si no tens les instruccions i no saps per on van els trets és molt difícil |

de seguir. I l'altre educador, en Juanjo, no en feia d'individualitzada sinó

només comunitària; així que vaig haver-me de fer el meu propi muntatge; •

abans que jo havia aquí en Joan Canut qui ho tenia tot informatitzat a , g

l'ordinador (a dins el de base) i jo vaig seguir una mica els seus fuUs de *

seguiment al debase... i em vaig muntar la meva Uibreteta. u

-Quina relació hi ha entre el P J.R.M.I. i l'E.F.O.? g

-Cap. A veure, són dos plans de trebaU. «

-I la P.I.R.M.I. la fas tu i TE.F.O. l'assistent social? .
I

Í
' . . ' . . . ' . . ' ! 1
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-Ara ja no; abans ho fèiem així, però ara ja no; fa quinze dies, o així,

que jo ja vaig fer un d'aquests P.I.R.M.I. i és una feinada de 'la ostia".

Perqué sense saber de què es tracta, ho fas tot en codis; és una mica

complicat.

-I l'assistent social fa E.F.O. també.

1•
i
1•i
1y^l

1
I
t
1
I
1

si
1
t

-No, en podria fer però, no en fa. Normalment quan elles necessiten un

E.F.O. per anar darrera de de menjador, o alguna història

et diuen: "M'has de fer un E.F.O. de fulanet o sotanet"; llavors jo

i com que la família ja està "compinxada" i ja se sap que és per

això, tot són facilitats que et porten al nen...

-Els casos infantils, els duus tu sola, amb l'assistent social

tot?

d'aquestes

cito el nen

aconseguir

o hi ha de

-N'hi ha de tots els tipus; n'hi ha que els porto sola, d'altres que els

porto amb ella, n'hi ha en què no hi intervine expressament quedant una

mica al marge perquè són situacions que es preveu que es desbancaran, n'hi

ha en què no intervé ella perquè pugui quedar-ne al marge i sempre li quedi

a l'usuari una taula de salvació... Ens ho anem combinant.

-Llavors que us coordineu pel sistema Tramer?

-Sí, ens ho expliquem tot

-Que treballes amb la mateixa assistent social ?; cada barri té una

assistent social.

-Sí,

i
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1
-I sempre funciones igual, coordinant-te depenent dels casos? ^

i
-Saps si un cas t'anirà bé o no, per una variable concreta?

•-Moltes vegades ho sé per intuïció. Els casos que estem atenent són

gent coneguda, la majoria, de fa molts dies i ja vas veient l'evolució i les |

ganes; veus si la cosa tirarà, o no, endavant. És diferent amb els casos nous _

que arriben, on veus possibilitats de potenciar-los una mica perquè ja no m

estan tan viciats, no tenen tan l'hàbit de venir aquí a buscar 'los aumentos" »

i intentes, amb aquests, treure-tels de sobre, d'alguna manera. Si t'arriba *

un noi de tretze anys i ha estat tretze anys sense haver hagut de recórrer a tt

l'assistent social, si en sis o vuit mesos l'excitació es pot tornar a controlar

doncs, com menys hagin de venir aquí, millor '•

-Quines variables són necessàries per què un cas vagi bé?

-I si no, què fas?

162
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-La participació dels implicats; que estiguin disposats a fer la feina, H

que no sempre ho estan. Si estan disposats realment, no solament perquè

t'ho diguin, tens moltes possibilitats de que la cosa canviï. II

I
-"Parcheo", fas una mica de contenció perquè la situació no desbarri •

més del que ja ho ha fet. u

-Respecte a infància, vols comentar alguna altra cosa que consideris

^important? flj

í
I
I
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-No...

ANEXOS

-Respecte la Paeria, creus que l'Ajuntament té un projecte educatiu,

una línia de treball, en serveis socials, infància, educadors...?

-No, no la té. Va haver-hi uns problemes a l'any de la "catapum" i no

s'han actualitzats i estan més que caducats. I anem una mica "a salto de

mata"; que si ara toca fer això, ho fem, que si toca fer allò altre... Cada àrea

o cada subàrea dóna unes directrius, no estan coordinats entre ells i

nosaltres em de posar en marxa allò que ens ve de cada àrea.

-I a nivell d'educadors, penses que hi ha un estil

l'Ajuntament?

-Cadascú ho fa com vol.

-I tu com ho valores això, positiu o negatiu?

de treball, a

-Bé, estàs molt sol, els espais de trobada amb els altres no existeixen,

ja que són mal vistos a la casa...

-Els educadors?

-Els espais de trobada dels educadors, són mal vistos

confabulem o no se què, i llavors has de fer una feina amb

tens a l'equip, que és el més proper.

es pensen que

l'educador que

-I a nivell de serveis socials t'agradaria que hi hagués una línia de

treball?

i
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1
-Jo crec que si que l'hauríem de tenir, perquè hi ha molts moments que _.

dubtes, perquè avui una cosa és blanca, però demà pot ser vermella, i no P

saps perquè, ni com, ni res... •

-Llavors cada zona treballa una mica al seu aire depenent de la

-I depenent de les persones que hi ha, cada persona té el seu tarannà,

el seu estil...un dona molta importància a una cosa, l'altre la dóna a una

altra...

-I respecte a infància, penses que l'ajuntament pensa near un objectiu

164
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concret? L'ajuntament de Lleida amb infància que és el que pretén? *

-Em sembla que s'estan ajustant el que és la llei, i potenciant el tema «

ben feta., que és el que hauria de ser, perquè representa que aquests seran

dels nens; ara ja ho crec que passarà, fins ara s'estava demanant, una feina

els nostres cüents d'adults. •

-Quines són les tasques i funcions de l'educador? B

' i
-No es sap, no ho sé ni jo . fl

-Que ha de fer un educador? Que fas tu? '•

-Jo de tot, en aquesta casa de tot, des de tot el tema de la m

individualitzada, igual podem estar fent d'informadors, que podem estar *

atenent gent, que contestem al telèfon, obrim la porta, portem papers amunt •

i avall, a el tema de comunitària.

g
-Que feu a la comunitària?

1

I

I

1
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ANEXOS

-Doncs des de fer-li les instàncies al "yayo", perquè no les sap fer, a

passar-li el balanç i fer els comptes, si dos "yayos" s'han barallat, i fiques

páu, a el que sigui.
^

-I la comunitària la feu amb tercera edat i amb qui més?

• •
-Amb les dones, els casals conten com a comunitària, i de vegades

| intervenim amb les associacions de veïns, però aquestes les que menys,

^ perquè hi han molts "follons" en aquesta gent i són molt complicats.

— -I la individualitzada és només per infància?

— -Si faig d'educador sí, però si faig d'informador, tot el que vingui.

-Tu aquí fas d'informadora, això és diferent no, depenent de quines

| zones?

I

| -Com va això de l'informador?

• -En principi ara ja no ho faré, pròximament m'enviaran un informador,

com que nosaltres tenim una zona tan dispersa i tantes permanències

| funcionen alhora, i el informador només pot estar en un lloc, enguany em

^ optat perquè l'informador estigui al Secà i a Pardinyes, i jo quedava aquí en

w permanència a B alafia com informadora.

m -Quina és la teva ubicació dins de l'organigrama de l'educador?

• . -A baix de tot, no, estic a l'altura de l'assistent social.

I
i

I

I
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1
-I com funcioneu? Cada quant os reuniu? De què parleu? ™.

-Ens reunim tots els dijous, una reunió de zona, llavors ens trobem ^

tots, el cap, els assistents socials, i tots els educadors, i parlem de tot, però m

més que res de coses de zona, que si ara la moguda aquesta del dinar de les É

dones, que si han demanat directrius del departament...coses així. "

-De casos en parleu, per fer una mica de supervisió..? «

V
I

-De definició de línies, tampoc?

-No, alguna vegada molt així, si que ha sortit algun cas, però

normalment, no.

-Us reuniu amb l'educador?

-No.
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II-No, parlem de qüestions domèstiques; que si hem de penjar uns ¡

cartells aquí, que si ... En principi, havíem intentat que funcionés fer una

vegada al mes una reunió sectorial, com diu la cap. Trobar-se en reunió la n

cap i un barri (la gent que està treballant al barri) per poder, una mica,

senyalar les línies de funcionament en aquest barri perquè, a sobre, la B

nostra zona és molt dispersa i cada barri té una realitat diferent; per això,

la manera de treballar en un lloc o en un altre és també diferent. Però, en „ fl

realitat, això no està funcionant; ens reunim una vegada cada... Així que, el i

que es fa molt, és comentar els casos amb la cap; quan tens dubtes, II

normalment ho comentes amb l'assistent social i amb la cap.

I

fl

J
-Què és el que fas durant un dia normal? Quan de temps dediques a

entrevistes, burocràcia, papers, visites...? H

i

O
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-Jo tinc la permanència de

Ronda; el divendres mateix de

permanència de un altre; així que

ANEXOS

un barri els dimecres i els divendres de

10:45 fins 11:45 hores hi ha oberta la

ens tornem,. Les setmanes que hi vaig jo,

a la permanència de un tercer durant aquella hora no hi tia cap visita amb

nens, amb famílies que tinguin nens. Aquests dos dies estic fixa en aquests

llocs, permanència vol dir que tens hores donades i estàs aitenent al públic;

el dilluns quedem aquí dues persones i ens dediquem a respondre al telèfon

i obrir la porta, bàsicament, a més a més d'introduir dates a l'ordinador i fer

feina més aviat de papers. El dimarts és el dia que tots voltem per aquí i

l'aprofites per coordinar-te: si tens

l'empresa; prepares projectes, si

un cas que no t'està funcionant truques a

la burocràcia t'ho permet; pots anar a

coordinar-te amb l'escola... Com que no estàs obert al públic, pots aprofitar

1

t

1
I

1
I
1

"

1
I
1
1

per organitzar-te més lliurement. Els dimarts a la tarda et sol atendre gent,

tens visites concertades, i després

la tarda pujo a un altre, on estan

me'n vaig als "casalitos". I els dimecres a

també els "casalitos" funcionant, o vaig a

veure els avis, o els avis de... I el dijous al matí tenim curs d'educadors...

-I quin tipus de població és

barri?

la que acostumeu a atendre en aquest

-Doncs una mica la que ja t'he explicat. A part de la permanència, hi

ha bastant gent gran que viu sola

atenem fent visites a domicili...

amb problemes econòmics i de salut, que

-Alguna característica més que determini... El nivell de recursos,...

-És un barri treballador, en el que s'utilitzen molt els recursos de

ciutat; no hi ha molta consciència de barri. Van a l'Escola del Treball, a

Torrevicenç, a Guindàvols ...; recursos de ciutat, és una zona on viu molta

gent gran i hi ha molts problemes de gent gran. La gent jove que hi viu surt
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bastant normalitzada, no hi ha consciència de barri concret... Així que el m

perfil dels nostres usuaris és semblant al de allà; moltes dones soles amb "

càrrecs familiars, problemes de toxicomania però no hi ha consciència de dir O|

"somos de allí"; els nens van al col·legi

|
-Hi porteu molts casos d'infància en aquest barn?

-No n'hi ha massa, la problemàtica greu és la de gent gran, hi ha molts *

avis. II

-Sí, els nens van a l'escola, és una escola unitària on hi ha dos mestres II

(no hi ha massa nens, uns trenta aproximadament) i llavors l'estructura del

barri presenta una sèrie de cases totes juntes on hi ha l'escola, el local í l|

social, l'església, les botigues, el dispensari... i també hi viuen algunes

famílies; moltes d'altres viuen a les torres i acudeixen al nucli per anar a II

l'escola, a comprar... Els nens d'allí són nens de carrer, de pagès; és una

altra manera de funcionar, a l'hora de preparar activitats o de parlar amb |J

ells el plantejament és molt diferent; potser hauràs d'agafar la bicicleta i

anar a jugar amb un "tiraxines", a collir peres... Fas activitats més de J)

carrer, i els nens estan més enjogassats, perquè has d'estar al carrer i costa ^

molt posar-los dins una sala o fer una cosa concreta. li

-No deu haver gaires situacions de risc, oi? ü

-Hi ha algunes famílies en situació de risc, quatre o cinc. Com que és |)

un poble, la intervenció no la fas directament amb els nens perquè si -.

comences a citar nens al despatx un s'ho diu a l'altre... sinó que ho treballes 9

fora: amb la família, amb l'escola... n

-Per què, normalment, quan treballes en infància, a qui veus més?
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-Al nen, si aquest té una certa edat.

-Com va ser el teu ingrés a la Paeria? O

recorregut, estudis, allò que t'agradava...?

(...)

-De quin any estem parlant?

(.-)-

ANEXOS

millor, comencem pel teu

Què és allò que més t'agrada d'ésser educadora? Perquè et vas decidir?

-El contacte amb la gent, el poder fer una feina educativa, veure que

serveixes per alguna cosa a part de pagar la llum,

-Quans anys fa que ets educador?

-Deu, aproximadament.

-A part d'aquesta formació inicial de Treball

de formació permanent d'educació social? El què?

(...)

-Com definiries la competència professional?

educadora que és el que ha de tenir?

-Crec que ha de tenir una formació mínima

menjar...

Social, has anat fent coses

Una persona per ser bona

de psicologies evolutives, i

coses d'aquestes, ha de ser una persona oberta, que haurà d'acceptar que hi

ha altres realitats a la vida a part de la propia, i ha de tenir bona voluntat i

1

1

1

I

ganes de tirar endavant.
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I

-I en la relació amb la gent alguna característica, o no? _

-Que ha de "enganxar" a la gent, sinó malament.

-Com el valores el reconeixement de la figura professional? Com et

penses que està, a nivell de tot, de polítics de companys de feina, a nivell p

social? g

-A nivell de polítics no ho sé massa com es valora, penso que com un ^

treballador més, com un administratiu, o així.. .A nivell d'equip, al equip , U

penal en que estic jo ara mateix, no hi han diferències entre el tracte de un g»

assistent social o un educador, som considerats completament iguals. A "

nivell de societat la gran part de la gent no sap el que és un educador, és fl

com si sent ploure, perquè és molt difícil explicar què és un educador a algú

que no sap el que és. H

-I com a dificultats més importants per desenvolupar la teva feina?

-I t'agrada estar satisfeta de ser educadora?

B

-Les "vint-i-cinc mil" interferències, que no tenen res a veure amb la •

teva feina, que fan que molts casos s'alenteixin, i que molta feina que faries

no la pots fer. fl

-Però això, de totes maneres, com a característica d'atenció primària, fl

perquè com ho definiries ser educador d'atenció primària? í

-És una mica el que serveix per tot, fas de comodí, corre, corre que aquí

s'ha encès un foc i s'ha d'apagar. fl

fl
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ANEXOS

-A mi sí que m'agrada.

-Comparativament en tots els llocs que tu has estat treballant, quin és

P el que estaves millor instal·lada?

• -Jo estava millor al casal de joves, era un servei especialitzat, i llavors

pots plantejar-te processos educatius a més llarg termini, veus molt bé les

Q evolucions, aquí veus un nen e potser tel tornaràs a trobar d'adult, i no

£ estàs cada dia amb ell, i la feina és molt diferent, igual que! la de central, la

• de centre també és molt bonica, perquè tens moltes variables que controles.

I
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-El fet de portar un cas d'infància què implica? Que el veus molt?

Perquè quantes vegades veus a un nen que portis un cas?

-Cada quinze dies, cada setmana, segons...
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ANEXOS

-a- EDUCADOR NÚMERO OCHO
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