
 

MANIFEST PER UNA ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE QUALITAT ALS SERVEIS SOCIALS 
DE BARCELONA 

Els/les professionals dels Centres de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona, com a primer 
nivell de detecció, prevenció i intervenció a la infància i adolescència en situació de risc, clau per 
tal d'evitar el seu agreujament, volem denunciar les greus dificultats actuals per a poder realitzar el 
nostre encàrrec amb una atenció de qualitat. 

Vivim amb preocupació les situacions de pobresa i risc d'exclusió que viuen molts infants i 
adolescents de la ciutat. Ens amoïna que la problemàtica d'atur, manca d'ingressos econòmics, 
pèrdua d'habitatge, pobresa... invisibilitzi per la seva gravetat les situacions de precarietat i 
exclusió que viuen els menors i la necessitat d'una atenció socioeducativa de qualitat. 

El govern socialista/IC (2007-2011) va dimensionar una mancança de 80 educadors/es socials a la 
ciutat de Barcelona comprometent-se a la convocatòria de 20 places anuals d'oferta pública durant 
4 anys. L'arribada de les retallades i la manca de voluntat política de CiU va aturar aquesta 
previsió limitant a una desena el nombre d'educadors/es socials contractats/des en els darrers 5 
anys. Quant la pròpia llei de Serveis socials del 2007 preveu 2 educador/es per cada 15.000 
habitants, segon les dades oficials que tenim tant per part de l'Ajuntament que al últim trimestre 
del 2015 comptabilitzaven 90 educador/es  repartits per els Centres de serveis Socials, amb les 
dades de població oficials correspondrien uns  206 educadors/es, la diferencia és de 116 
educador/es. Fa temps que venim denunciant als diferents consistoris aquesta mancances, 
esbrinant les últimes dades de les que parlen  seguim dient que  hi ha  diferencies  importants 
entre els educador/es existents en els nostres centres i el necessaris.    

S'ha volgut disfressar aquesta vergonya comptabilitzant els companys educadors/es del programa 
A Partir del Carrer (APC), malgrat realitzen un encàrrec diferenciat del conjunt de tasques dels/de 
les educadors/es socials d'Atenció Primària, i per cert, en condicions desiguals i precàries per 
causa de la seva externalització. 

L'aplicació de la Llei d'Infància (Llei14/2010) i el protocol de situació de violència masclista davant 
la presència de menors, va suposar un increment de competències i responsabilitats que no va 
venir acompanyat de cap dotació afegida de professionals (com si es va fer amb l'aplicació de la 
Llei de la Dependència LAPAD). Tenint en compte que som gairebé la meitat dels educadors/es 
socials que hauríem de ser, podem dir clarament que l'aplicació de la Llei d'Infància sense 
recursos suposa un retrocés en la qualitat d'atenció a la infància en situació de risc social respecte 
a la normativa anterior.  

D'altra banda, ja fa anys que es dóna una manca de congruència entre el nostre rol professional i 
l'encàrrec institucional. Sobre el paper es dibuixa una figura educativa de proximitat pels menors 
en situació de dificultat, que estableix vincles educatius fora del despatx en el seu entorn proper, 
que coneix amb detall les seves necessitats, que intervé en el seu medi habitual de forma 
quotidiana, i que ha de mantenir una relació directa amb els serveis/entitats que intervenen també 
amb els menors (escoles, instituts, Casals, salut...). Però a la pràctica, ens estem convertint en 
gestors i gestores, desbordades per l'elevat nombre de casos que impedeix una intervenció 
socioeducativa real, així com per l'encàrrec creixent de realització d'informes socials, tramitació 
d'ajuts econòmics, atenció a les situacions d'emergència social, torns de valoració...  

 

 



L'augment de peticions d'informació per part de GUB, Fiscalia i DGAIA (l’any 2015 s’han rebut 
3023 peticions), la dificultat per poder tancar expedients tant per les ordres judicials com per 
l'agreujament dels casos, així com l'augment de situacions d'emergència social patides pels 
infants derivades de la crisis, està fent pràcticament impossible que els educadors/es socials 
puguem dedicar-nos a la tasca preventiva i d'atenció socioeducativa (individual, grupal i 
comunitària) per la qual estem contractats.  Als darrers tres anys s’han triplicat el nombre de 
peticions rebudes des de Fiscalia i DGAIA, passant de 1125 casos al 2012 als 3023 de l’any 2015. 

A la nostra situació, s'hi afegeix la saturació de la majoria dels serveis d’atenció a la infància i 
adolescència (escoles i IES, Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència, Centres de Salut 
Mental Infantil i Juvenil) o bé la manca d’aquests (no hi ha Centres Oberts ni Casals de Joves a 
tots els barris i es depèn en excés de les entitats). Podríem parlar així del desbordament general 
d'un sistema d'atenció a la infància i adolescència que sembla més preocupat en protegir-se a sí 
mateix que en protegir els infants i adolescents més vulnerables. 

Per tot això demanem: 

 Cobrir les places necessàries, actualitzant l'estudi realitzat l'any 2011 d'acord a la situació 
d'emergència actual. 

 Municipalització del programa APC, contractació directe dels nostres companys/es 

 Estudi d'impacte de l'aplicació de la Llei d'Infància als CSS. 

 Establiment de les ràtios d'ES i altres recursos necessaris per a cobrir el desplegament de 
la Llei d'Infància (llei 14/2010) 

 Establiment d'acords o revisió dels existents amb Fiscalia respecte a la petició d'informes 
socials en els casos de menors en possible situació de risc, en la línia de respectar el marc 
temporal de l'atenció socioeducativa, dotar la Fiscalia de Menors de pèrits socials per tal 
de valorar les situacions més urgents. 

 Clarificació de l’encàrrec i de les funcions dels Educadors/es Socials dins els equips 
interdisciplinaris. 

 Obertura/ampliació de places de Centres Oberts i Equipaments Juvenils a cada barri, 
especialment a aquells amb més dificultats. 

 

Signa:  Educadors i educadores Socials dels SSB de l’ Ajuntament de Barcelona. 

Amb el suport de l’Assemblea de treballadores i treballadors dels Serveis Socials de lAJT de 
Barcelona 

A Barcelona, juny de 2016.  


