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Girona busca consolidar la
figura de l’educador de carrer
Després d’un any,
el servei queda aparcat
en espera de formalitzar
la contractació pública i
de trobar nou
finançament
BÀRBARA JULBE
Girona

En Gerard observa, s’acosta caute
lós a un grup de joves que juguen a
pilota a la pista del barri de Palau
Sant Pau i els saluda. Però l’“hola,
com esteu?” que els dirigeix va molt
més enllà d’aquestes paraules. En
Gerard, que és un dels tres educa
dors de carrer de Girona que té la
funció de crear vincles amb nois i
noies que utilitzen l’espai públic
durant moltes hores i provoquen,
enmoltscasos,problemesdeconvi
vència, escolta quines necessitats
tenen i els dona eines perquè pu
guin integrarse a la societat.
Però el projecte, que s’ha dut a
terme durant aquest any i amb
“bons resultats”, queda, de mo
ment, aparcat. El motiu és que
l’Ajuntament ha posat en marxa la
maquinària per fer una contracta
ció pública –i els tràmits duraran
uns mesos– i, a més, s’estan pro
duint converses amb l’Obra Social
la Caixa, entitat que va col∙laborar
aquest any per aconseguir una do
tació econòmica. Durant aquest pe
ríode alguns dels tècnics que treba
llen als equipaments per a joves as
sumiran aquestes funcions.
Els joves a qui va dirigit el servei
ni estudien ni treballen. N’hi ha que
parlen fort, que posen la música
molt forta o embruten places o car
rers. La majoria estan allunyats dels
recursos d’inserció que ofereix
l’Ajuntament: “Es consideren fora
del sistema. No creuen que en for
men part ni que puguin trobar una
feina normalitzada. Trencar aques
tes conviccions forma part del pro

cés”, destaca en Gerard. “Ens vam
adonar que molts d’ells no s’acosta
ven a nosaltres. Oferíem places per
què es poguessin formar, però que
daven desocupades. Així que vam
anar a veure on eren i per què no ve
nien”, afegeix Jordi Roura, respon
sable del programa de nens, adoles
cents i joves dels serveis socials de
l’Ajuntament.
L’objectiu és acompanyarlos en
el seu procés personal per afavorir
el seu retorn a itineraris formatius,
laborals o de creixement personal.
L’educador és, per a ells, una figura
“de referència”. “Abans les famílies
s’ocupaven d’ells, però ara hi ha
més dèficit. Els anem capacitant,
empoderant, perquè puguin parti
cipar de la seva vida en societat
d’una manera més capacitada, bus
cantse les respostes i les solucions.
Que siguin a la plaça no és el proble
ma. El problema és com són a la pla
ça”, concreta en Gerard, que afe
geix: “Moltes vegades els seus com
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Interactuen amb joves
conflictius per evitar
problemes de
convivència

En Gerard, un dels orientadors, amb un grup de nois al barri de PalauSant Pau
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El precedent de Palafrugell
]Des de fa 12 anys, a Palafru

gell hi ha la figura de l’educa
dor de carrer. Aquest munici
pi va ser el primer de la pro
víncia de Girona a posar en
marxa aquest servei després
de detectar un important
nombre d’adolescents concen
trats en l’espai per a joves
conegut com a Can Genís.
Aquest últim any, segons
l’Ajuntament, s’han dut a ter

me un total de 211 intervenci
ons, la majoria per temes de
lleure, seguides d’assumptes
de cohesió social, educació,
feina i salut. Principalment, els
joves atesos, de 18 a 25 anys,
són marroquins, sudameri
cans i de l’Europa de l’Est.
“Tenen un orientador jove
que estan acostumats a veure
al carrer. No és una persona
d’oficina. L’educador social

arriba més als joves, comenta
Jordi Ramisa, tècnic de l’àrea
de Joventut. Palafrugell ha
servit de model a altres muni
cipis, com Salt, que s’han inte
ressat per aquesta figura que
facilita la comunicació i inte
gració dels joves amb l’admi
nistració local, les entitats i la
ciutadania, que intervé en cas
de conflicte i que promou el
civisme i la participació.

portaments no suposen cap
delicte”, amb la qual cosa enviar la
policia local no és la solució.
Cada barri en el qual es treballa,
com la zona de Palau, el sector Est,
Pont Major i Taialà o Sant Narcís i
Santa Eugènia, compta també amb
un local de referència. Algunes tar
des en Rachid, de 15 anys, o en Yu
nes, de 22 anys, acudeixen al de Pa
lau. Tots dos destaquen les múlti
ples activitats que es poden fer en
aquest centre d’Els Químics: “Jocs
de taula, cursos de guitarra, ping
pong... Passem bé l’estona”, assegu
ra en Rachid.
Els joves atesos són de nacionali
tats variades. N’hi ha d’espanyols,
de marroquins, també d’hondu
renys o de gambians, entre altres.
En espera de les xifres de persones
ateses aquest primer any de funcio
nament, l’alcaldessa de Girona,
Marta Madrenas, valora positiva
ment el projecte: “Estem molt satis
fets de la feina de l’equip en tot
aquest temps, ja que la tasca de pre
venció que fan és imprescindible.
Ésunafeinade365diesalcarrerde
tectant casos i atenentlos de mane
ra individual o per grups”.c
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Xin, xin, xin; fum, fum, fum; glup, glup, glup
Qui no ha passat aquest dies
per la Gran Via i ha vist els
llums de Nadal d’aquesta em
blemàtica avinguda.
Sens dubte, els comerciants
vàrem fer “xin, xin, xin” l’any
que l’alcalde Hereu va fer un
canvi en la pobra il∙luminació
nadalenca d’aquells temps i hi
va incorporar els denominats
carrers de ciutat, carrers i
avingudes importants que per
falta de trama comercial que
daven a les fosques. Cal recor

dar que els llums de Nadal són
iniciativa
dels
eixos
comercials i que es paguen a
parts iguals amb l’Ajunta
ment.
Amb l’arribada de l’equip de
Colau, els comerciants vàrem
fer “glup, glup, glup” quan
se’ns va anunciar un canvi ra
dical en l’estètica i una reduc
ció dels dies d’encesa, tot i que
va acabar amb un entès diàleg
amb el regidor de Turisme, el
senyor Agustí Colom.

Tres anys després tot ha
quedat en “fum, fum, fum”...
El reclam de diversió que
aportava als nens i nenes la
pista de gel de la plaça Catalu
nya va desaparèixer sense res
a canvi.
El record entranyable del
tradicional dinar de Nadal que
provocaven els galets que
guarnien els carrers va ser es
combrat.
S’han retallat els “carrers de
ciutat”, fins al punt que fins i

tot el carrer Balmes s’ha que
dat a les fosques, fa uns quants
anys que es manté el mateix
disseny a la Gran Via, es retalla
l’horari d’encesa en 30 minuts
amb el pretext de l’estalvi
energètic, quan la tecnologia
led permet ser més eficient i
sostenible.
Des de Barcelona Oberta i
altres entitats vinculades al tu
risme demanem, des de fa uns
anys, un acte d’encesa de
llums de ressò internacional, a

l’alçada de les principals ciu
tats turístiques mundials. Més
encara en aquests moments,
després del darrer semestre
negre viscut, cal estimular i
donar suport al turisme des de
totes les seves vessants.
Confiem que el Nadal que
ve puguem fer un “ding, dang
dong” estel∙lar acompanyats
del Consistori que faci revita
litzar la cada cop més pobra
campanya de Nadal de la ciu
tat de Barcelona.

