EL CEESC EN DEFENSA DELS CENTRES RESIDENCIALS PER
A INFANTS COM A RECURS NECESSARI
Els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) acullen els infants tutelats per la
Generalitat, en el marc de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA).
Es tracta d’un recurs alternatiu a un medi familiar que, per diversos motius, els infants
que hi són acollits no estan en condicions de tenir. En aquests centres són molts
educadors i educadores socials que hi intervenen desenvolupant la seva tasca
educativa.
A ningú li sobtarà si diem que, en els darrers anys, la realitat socioeconòmica del nostre
país ha motivat l’accentuació de situacions no desitjades en entorns diversos, entre ells,
els CRAE. Les complexitats a atendre s’agreugen, de la mateixa manera que els
recursos per fer-hi front minven o, si més no, no creixen en paral·lel a les necessitats
manifestes.
Des del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) volem
explicitar el reconeixement al conjunt de professionals que estan fent front a una
situació complexa, i més quan, encara des d’un desconeixement generalitzat per part
de la societat del que són i suposen aquests serveis, es magnifiquen algunes actuacions
que contravenen el que seria correcte i adient segons el codi deontològic del qual ens
hem dotat els professionals de l’educació social. Lluny de ser situacions generalitzades,
el cert és que els professionals que treballen en aquests serveis viuen una pressió del tot
contrària al que seria convenient per poder exercir de referents educatius en plenes
condicions.
En els Centres Residencials, els infants hi troben un espai d’afecte i de convivència, a
més de la cobertura del conjunt de necessitats bàsiques. Es tracta d’un sistema sovint
gestionat per entitats privades sense afany de lucre, en concert amb l’administració i
dotades d’uns principis ètics que no considerem qüestionables. Ara bé, és un sistema
de protecció a la infància millorable, en el qual s’ha d’insistir en l’acompanyament a les
famílies (abans, durant i després de l’acolliment residencial), i en el qual el diàleg entre
els diversos agents participants dels processos de cura dels infants ha de créixer
exponencialment (posant sempre al centre la veu i els interessos dels propis infants),
amb informació clara, contrastada i de fàcil accés per part de tots. A més, cal que en el
procés d’atorgament de la gestió dels centres, prevalguin els criteris tècnics de gestió
per davant de criteris merament econòmics.
Per garantir que el model s’adeqüi al que creiem que hauria de ser, hem de reclamar
una major dotació pressupostària que sigui dibuixada tenint presents criteris tècnics
d’optimització de la gestió i no només de la despesa, i pensada des del diàleg obert
entre tots els actors implicats.

L’administració té l’obligació d’exercir un paper de control sobre els serveis que s’estan
oferint per delegació seva i, per tant, també volem reclamar un paper més proactiu en
aquesta línia, no només per vetllar pel compliment dels mínims tècnics acordats, sinó
també per construir mesures d’eficàcia i eficiència que superin les restriccions
econòmiques com a única via.
El CEESC s’ofereix a cooperar en fer realitat un millor escenari per a aquests centres
residencials i, en definitiva, per al present dels nostres infants que, de retruc, revertirà
en un millor futur del nostre país. La construcció de plataformes el màxim de
compartides amb agents diversos se’ns dibuixa com la millor de les maneres de
construir aquest nou escenari, tan necessari, amb un discurs comú que fonamenti les
propostes i accions per fer prevaldre per damunt de tot l’interès de l’infant.
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