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Editorial

La pedagogia d’avui

Anem complint la nostra periòdica presència a les vostres llars. Ja en van tres.
Aquesta Eix vol cridar-vos l’atenció sobre
el moment que travessen la pedagogia
i la psicopedagogia al nostre país. Les
diferents lleis que estan entrant en els
escenaris habituals del nostre àmbit professional fan que haguem d’estar amatents per justificar tècnicament —com
ja és habitual en la nostra professió— el
nostre paper.
Els pedagogs i les pedagogues de l’Administració pública han tingut de fa temps
un rol important ja sigui en la local, la
metropolitana, la comarcal o l’autonòmica. Hi som presents en diferents sectors de població amb més o menys relleu
i no és la nostra intenció permetre que es
fongui com la mantega la nostra funció
com a tècnics sota arguments tan amanits
ja com la «racionalització de la despesa».
Ben segur que el/la «administrador/ra» de
torn hi entén molt, de despesa i de com
racionalitzar-la. Cal pensar, doncs, que no
hi entendrà tant de criteris tècnics, de conceptes clau com la «qualitat» per sobre
de la «quantitat», de l’«estalviar avui per
haver de pagar el doble demà» etc. Estem
complint encàrrecs formatius, educatius i
d’aprenentatge del ciutadà del nostre país,
i considerem que cal mantenir —sinó augmentar— el nivell de qualitat en la nostra
intervenció. Una intervenció que passa
inexcusablement pel treball inter o multi
-depenent del sector- disciplinar. Cada cop
més es fa palesa la necessitat d’abordar
els reptes de l’atenció a la població des
dels diferents focus que cada disciplina
aporta a l’estudi i la praxi social. Estem
obligats a entendre’ns amb l’altre per tal
d’assolir el fruit que els nostres plantejaments i objectius posen sobre la taula de
reunions amb els companys i companyes
del quotidià.

Josep Maria Elias i Costa
President del Col•legi de Pedagogs de Catalunya
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La futura i esperada Llei d’educació de
Catalunya —«llei de país»— ens demana
estar presents en el disseny de la nostra
nova escola. La diferent realitat social,
familiar i personal de l’infant i l’adult perceptors de formació demanen estratè-

gies creatives alhora que rigoroses per
recuperar el nivell de contingut, metodologia i resultats que històricament la
nostra escola havia assolit, i creieu que
no pensem ara en Pisa, ni de bon tros.
No és això.
Nosaltres volem ser-hi presents, volem
dir-hi la nostra i evitar d’una vegada per
totes no sentir-nos corresponsables de les
lleis d’educació per no haver estat presents com a pedagogues i pedagogs en
el seu disseny. Hem de deixar enrere per
incomprensible un model d’escola que
no contempli la figura del pedagog/-ga
com a tal en el gabinet d’orientació, en el
servei d’acollida, en el debat sobre la idoneïtat de les Unitats Operatives de matrícula viva i en la direcció, i on escaigui pel
seu perfil tècnic, experiència i competència.
La Llei de serveis socials ens ha permès
des de la nostra implicació en l’EDPA —
espai de debat permanent— juntament
amb altres forces col•legials, sectorials i
veïnals, donar el parer d’allò que hauria
d’ésser un servei just, equitatiu i funcional
al ciutadà. Estem actius i amatents al seu
desplegament, cal estar-hi presents com
a suport tant dels equips de base, com
dels equips especialitzats de qualsevol
sector de població.
Tanmateix la Llei Catalana sobre els drets i
les oportunitats dels infants i adolescents
ens ofereix la possibilitat de plantejar un
escenari a nivell professional, on la interdisciplinarietat, és a dir, la multifocal visió
d´un mateix abordatge, estarà present. La
necessitat de tenir en compte l´opinió dels
propis infants i adolescents, ens mostra
una nova sensibilitat de l´Administració,
ja manifestada, d’altra banda, en les conclusions dels nois i noies assistents al III
Congrés Mundial sobre els drets de la
infància i adolescència, celebrat a Barcelona el passat mes de novembre. Aquesta
percepció però, ja està consolidada en els
diferents «forums de debat tècnic» on
tenim l´oportunitat d´assistir.
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D’altra banda, en aquest sentit, és d´agraïr
la voluntat política de fer avinent a tots
els interlocutors el desenvolupament normatiu de l’esmentada llei. La recerca del
«consens base» en facilitarà la implementació, agilitarà processos i estimularà la
millora de la qualitat d’intervenció. Intervenció que, tot contemplant la pedagogia
com peça multifuncional de l´engranatge
tècnic, ens aproparà a les necessitats
d´aquesta població.
La Llei de la dependència ens obre espais
de treball per a ajudar augmentar la qualitat de l’atenció al sector més oblidat i
feble juntament amb el de la infància del
nostre país.
L’aportació com a formadors de formadors, docents en casals de gent gran,
teòrics en la Intercol•legial Catalana de
Col•legis Professionals, etc., posa de
relleu que, si defenses amb criteri, rigor i
savoir faire el teu exercici professional, tens
lloc per treballar arreu.
Per altra banda, el nou disseny dels estudis
universitaris —Bolonya— ens ha portat
el sacrifici de la psicopedagogia com a
estudi de grau i l’ha deixat en posició de
postgrau. Hem de procurar què això no
afecti l’exercici professional dels titulats,
que han de tenir fins al moment del desplegament de la llei els mateixos drets
assolits que un cop implementada. Serà
per a les futures fornades de postgraus
que caldrà defensar el seu lloc de treball
i demostrar la vàlua que requereix el seu
exercici professional, sigui en la consulta
privada o en el terreny de la pública.
El nou dibuix del grau de pedagogia
també requerirà la nostra atenció. Ja
estem col•laborant amb diferents universitats catalanes per tal d’ajustar el currículum formatiu a les necessitats de la
societat civil.
Si no ens demanen pedagogs/-gues i
psicopedagogs/-gues per treballar, què
estem fent com a col•legi professional?

Si no formen futurs/-res professionals de
la pedagogia i la psicopedagogia, què fan
com a universitats?
Ser la seu i ostentar la primera presidència
de la Federació Europea de Professionals de la Pedagogia —FEPP— és també
un motiu de satisfacció, però alhora una
responsabilitat creixent. Cal aprofundir
en les diferents realitats europees, cal
conèixer com s’ho fan els nostres veïns. Si
teniu experiències feu-nos-les avinents.
Nosaltres oferim la infraestructura i us
demanem el coneixement. Hem d’anar
fent més gran la FEPP, hem de donar la
benvinguda a noves realitats que de segur
que existeixen i no coneixem encara.
Com veieu, el repte és apassionant, però,
senyores i senyors, tenim un problema.
Tants fronts oberts requereixen personal
capacitat per assumir-ho i sovint sembla
que estiguem amagats esperant que l’altre
faci, ja no per criticar-lo des de la passivitat —ni això no passa— sinó des del «se
me’n dóna, jo ja en tinc per menjar...».
Hem de millorar la nostra contribució a
la societat laboral catalana, i, si no ens
traiem la mandra de sobre, d’altres vindran i ocuparan els llocs que tot «paralitzats i moixos» direm que ens han pres
sense comptar amb nosaltres.
Esmerçarem esforços per fer més atractiva la crida, però ara us diem «Apa doncs,
pugeu al tren, us necessitem, veniu a les
assemblees, participeu en els grups de
treball, sigueu protagonistes de les jornades, feu vostre el que ja és vostre, però
que no l’utilitzeu prou.»
Feu vostre el COPEC!
Endavant amb la lectura d’aquest apassionant i dens exemplar de la vostra revista,
ja veureu que val la pena. Que en gaudiu
força!
Josep Maria Elias i Costa
President
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lupar l’exercici lliure de la professió, com
a professional autònom o associat.

Codi de deontologia
del Col•legi de
Pedagogs de Catalunya

2. El comportament del Pedagog estarà
orientat vers la dignitat professional, en
cap cas abusarà de la seva posició professional.

Normes d’actuació pedagògica
Junta General Ordinària
24 de maig de 2006

El Codi de deontologia vol establir uns principis d’actuació i de regulació de
l’exercici de la professió de pedagog i psicopedagog que orientin l’elecció de la
seva conducta en els diferents nivells de responsabilitat en els quals intervé.
Tots els pedagogs i psicopedagogs estaran compromesos amb el seu coneixement, la comprensió i la difusió, a banda de l’ajut recíproc en el seu ús en les
diverses formes d’exercici de la professió.

Introducció
Els principis i les normes del Codi seran
elements de referència en el correcte
exercici de la professió i només tindran
caràcter normatiu i vinculant, segons el
procediment disciplinari previst en els
estatuts i els reglaments que el despleguen, per al col•lectiu col•legiat.
En el decurs del text del Codi, i per tal de
facilitar-ne i agilitar-ne la lectura, s’utilitzarà el genèric masculí «Pedagog» o
«Pedagogs», com a tractament de la realitat plural que aglutina el col•lectiu de
Pedagogs, Pedagogues, Psicopedagogs i
Psicopedagogues a qui va adreçat aquest
Codi.

Principis generals
1. La professió de Pedagog es fonamentarà sobre els valors, la dignitat i el respecte als drets de les persones, a més de
les afirmacions de la llibertat, la igualtat,
la solidaritat, la participació valorant l’autonomia, la subjectivitat, els recursos
propis i l’assumpció de responsabilitat.
2. La professió de Pedagog es posarà al
servei de la persona, de la família, del
grup, de la comunitat i de les múltiples
institucions socials per contribuir al seu
desenvolupament.
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3. El Pedagog atendrà tota persona,
família, grup, comunitat o institució social
que expressi una demanda d’intervenció
i la considerarà com a única i diferent
d’altra situació anàloga, col•locant-la en
el seu context de vida i de relació.

El Pedagog
considerarà tota
persona, família,
grup, comunitat
o institució social
com a única i
diferent d’altra
situació anàloga,
col•locant-la en
el seu context de
vida i de relació.
4. La condició d’edat, sexe, estat civil,
cultura, nacionalitat, religió, condició
social, ideologia política, discapacitat
intel•lectual o física o qualsevol altra dife-

rència o característica personal no ha de
condicionar la professió de Pedagog, ni
perjudicar el compromís d’aquests professionals vers la persona.
5. En l’exercici de la seva funció professional, el Pedagog no expressarà judicis de
valors sobre la persona basant-se en el
seu comportament i serà conscient de la
seva responsabilitat social, atès que en la
seva actuació professional pot intervenir
en la vida dels altres.
6. El Pedagog serà responsable dels
propis actes professionals i de les seves
previsibles i directes conseqüències.
7. El Pedagog, en la seva intervenció professional, es basarà en la seva autonomia
tècnico-professional, la independència
de judici, la consciència amb relació de la
professió de Pedagog i la seva consciència
particular, i defensarà l’autonomia professional dels condicionaments i pressions.
8. El Pedagog utilitzarà el títol professional exclusivament per a l’activitat professional i no avalarà cap activitat enganyosa i impròpia.

Del Pedagog en el desenvolupament
de la professió
1. El Pedagog en l’exercici de la professió
podrà establir relacions laborals en organismes públics i privats i també desenvo-

El Pedagog
no expressarà
judicis de valors
sobre la persona
basant-se en el seu
comportament i
serà conscient de la
seva responsabilitat
social.
3. El Pedagog utilitzarà la metodologia
específica, els instruments i tècniques de
treball respectant les normes i els objectius professionals, esforçant-se en els
diversos nivells de l’exercici de la professió per conèixer i valorar els continguts i la metodologia de la professió.
4. El Pedagog mantindrà interès en la
pròpia formació permanent, estarà al
dia quant a les tècniques, la informació
i les metodologies especialitzades, a fi
de garantir una prestació de serveis en
l’atenció a la persona. En la formació
permanent es tindran en compte els
següents punts:
- Maduració i equilibri per afrontar els conflictes que sorgeixin en la professió.
- Coneixements de la dinàmica personal
en relació amb l’atenció a la persona.
- Alt nivell de competència teòric - pràctica.
- Compromís en la recerca del camp d’intervenció i en l’àmbit didàctic i científic,
en la promoció, desenvolupament i divulgació de la pròpia experiència.
5. El Pedagog acceptarà l’encàrrec professional exclusivament en els límits de la
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pròpia competència i en la relació professional, de caràcter contractual, amb reciprocitat de drets i deures.
6. En l’exercici de la seva professió, el
Pedagog percebrà la retribució que
s’ajusti a allò que prèviament s’hagi pactat
en el moment del contracte i s’hagi convingut en el pla d’actuació, excepte en el
cas que circumstàncies justificades aconsellin aquest canvi.

Regulació del comportament
del Pedagog
1. El Pedagog intentarà afavorir la relació
professional fins que la situació ho requereixi o sigui necessari.
2. El Pedagog demanarà assessorament
especialitzat en relació amb la seva intervenció professional, quan ho requereixi.

7. El Pedagog rebrà la quantitat pactada
corresponent al treball realitzat i a les
condicions de l’encàrrec rebut. Els honoraris s’establiran d’acord amb els criteris
orientatius establerts des del Col•legi professional.

De la responsabilitat envers l’usuari
1. El Pedagog desenvoluparà les seves
competències professionals per promoure l’autodeterminació, l’autonomia i
la potencialitat de la persona atesa, creant
les condicions per tal de fer-la participar
activament i responsablement en la seva
pròpia intervenció.
2. En el desenvolupament de la professió
pedagògica, el Pedagog prepararà la
pròpia formació en relació amb l’atenció
a la persona a la qual informarà àmpliament sobre els seus drets, avantatges i
desavantatges, recursos, programes i instruments professionals, i haurà de rebre
el seu consentiment explícit o del seu
representant legal.
3. El Pedagog haurà de tenir el consentiment de l’usuari en relació amb la seva
col•laboració o en relació amb altres persones que puguin ser presents durant la
intervenció sobre els estudis, formació o
recerca.
4. La intervenció professional a un
menor estarà subjecta al consentiment
dels pares o del representant legal. El
Pedagog també intervindrà en els casos
que requereixi l’organisme administratiu
competent o l’organisme judicial.
5. El Pedagog que en l’exercici de la seva
professió tingui coneixement de situacions objectives de patiment i de violència a menors o a adults en situacions
d’impediment físic o mental, haurà de
comunicar-ho als organismes competents
segons la normativa legal vigent.

3. El Pedagog respectarà rigorosament
les opinions i els trets de personalitat
de la persona atesa; la intervenció professional es realitzarà amb respecte per
la persona, tenint en compte el seu estat
psíquic i físic, i respectant els seus drets.
4. El Pedagog que actuï per ordre judicial
o en compliment de la funció de control
administratiu informarà la persona interessada de les seves funcions i les conseqüències d’aquestes.
5. El Pedagog que realitzi la funció de
perit ho farà amb criteris d’independència
i imparcialitat, atenint-se específicament
a l’encàrrec rebut.
6. El Pedagog no podrà utilitzar la relació
amb la persona a la qual atén per obtenir
interessos o avantatges propis. Diferenciarà el paper professional de la vida privada. No serà permesa cap activitat dins
les relacions professionals que pugui
tenir avantatges propis fora de la remuneració professional acordada.

El Pedagog
potenciarà la recerca
i procurarà protegir
el benestar educatiu
de la col•lectivitat.
7

El secret professional i la privacitat
1. El Pedagog guardarà el secret professional i això serà exigit en la professió, i
guardarà les informacions privades que
obtingui en el decurs de la seva intervenció professional.
2. La revelació del secret professional serà
consentida només per les obligacions de
la llei o per consentiment exprés de l’interessat o del seu representant legal.
3. La transmissió a les altres entitats o
col•legis de documentacions relatives
a situacions de persones comportarà
la conseqüent transmissió de l’ofici de
petició escrita del compliment del secret
professional.
4. El Pedagog tindrà cura del material
sobre l’usuari i el protegirà de qualsevol
indiscreció, consentint-ho la persona interessada o el representant legal, l’accés a
tota la documentació que es guardi.
5. El Pedagog, en les relacions amb la
premsa i els altres mitjans d’informació
i de difusió, tindrà un paper adequat a la
seva responsabilitat professional. I en tot
cas mantindrà la privacitat, l’equilibri i el
respecte degut al secret professional.

De la responsabilitat envers altres professions i organismes professionals
1. El Pedagog establirà relacions de
col•laboració amb altres col•legis i altres
professionals i promourà la integració de
les intervencions, per tal de donar una

resposta adequada i procurar la globalitat de l’atenció a l’usuari i realitzar una
bona comunicació interpersonal.
2. El Pedagog intentarà resoldre diferències d’opinions i posicions professionals
amb lleialtat i correcció.
3. En presentar un escrit o documentació
tècnica, el Pedagog indicarà la font d’altres informacions.

De la responsabilitat, en la dimensió
pedagògica, envers la societat
1. El Pedagog contribuirà al desenvolupament de la política social, la millora de la
qualitat socioeducativa de la persona, la
família i la comunitat, diferenciant la resposta a les necessitats i afavorint la prevenció i la participació activa de la ciutadania.

2. El Pedagog actualitzarà la seva competència professional i les tècniques i eines
d’intervenció, a través de programes innova-

El Pedagog, en les
relacions amb la
premsa i els altres
mitjans d’informació
i de difusió, tindrà
un paper adequat a
la seva responsabilitat professional.

3 Codi de deontologia. Normes d’ètica
mèdica. Consell del Col•legi de Metges de
Catalunya
3 Principis deontològics que orienten
les actuacions professionals dels economistes. Col•legi d’Economistes de Catalunya

3. El Pedagog potenciarà la recerca i procurarà protegir el benestar educatiu de la
col•lectivitat actuant de manera que s’ampliï l’oportunitat de totes les persones i en
particular en l’atenció a les persones en
situacions de desavantatge.
4. El Pedagog interpretarà les necessitats
educatives, individuals i de grup dels ciutadans, creant consciència i afavorint els
procediments de creixement i de desenvolupament de la col•lectivitat.
5. Qualsevol forma de publicitat que concerneixi l’activitat professional s’inspirarà
en els principis de rigor i serietat tècnicocientífica i protegirà la imatge del professional, evitant comportaments incorrectes
i respectant les persones.

3 Codi deontològic de la professió docent.
Criteris del Consell Escolar de Catalunya i
aportacions diverses
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3 Dret de les persones usuàries dels mitjans audiovisuals. Fòrum d’entitats de
persones usuàries de l’audiovisual. Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Generalitat de Catalunya

3 Codi deontològic del Col•legi Oficial de
Psicòlegs de Catalunya

3 Principis per a l’actuació dels mitjans
de comunicació de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió

3 Codi deontològic del fisioterapeuta.
Col•legi de Fisioterapeutes de Catalunya

3 Codi deontològic del Col•legi de Periodistes de Catalunya
3 Código deontológico del educador/a
social

El Col•legi de Pedagogs de Catalunya va acollir la constitució de la Federació
Europea de Professionals de la Pedagogia (FEPP), amb la participació de Catalunya, les Illes Balears, Itàlia i Portugal, amb l’objectiu de projectar la pedagogia i promoure els seus espais professionals d’intervenció.

dors i alhora pragmàtics per tal de millorar
la qualitat socioeducativa dels ciutadans.

Fonts de consulta:
3 Codi de deontologia de l’Associazione
Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE)

Neix la Federació
Europea dels
Professionals de
la Pedagogia

3 Código deontológico de la profesión de
diplomado en trabajo social

3 Codi deontològic del Col•legi de Logopedes de Catalunya

El dia 30 de juny de 2007, el Col•legi de
Pedagogs de Catalunya (COPEC), l’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE), el Col•legi Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia de les Illes
Balears (COPPIB) i l’Associação Nacional
de Licenciados em Ciências da Educação
de Portugal (ANALCE) varen celebrar
l’Assemblea Constituent de la Federació
Europea dels Professionals de la Pedagogia (FEPP).
Aquesta iniciativa es remunta a l’any
2005, l’ANPE i el COPEC signaren un document on definien el perfil professional del
pedagog/a, les seves competències i els
punts principals del que hauria de ser el
seu codi deontològic. El març de 2006
s’incorporen a aquesta entesa el Col•legi
Oficial de Pedagogia i Psicopedagogia
de les Illes Balears i la Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação, i s’assenten les bases de la futura Federació
amb la signatura d’un document marc de
col•laboració per al procés de constitució
de la Federació Europea de Professionals
de la Pedagogia.
La FEPP suposarà una projecció europea i, en
un futur, internacional de la professió pedagògica, que és present en tots els àmbits
dels contextos socials que ens envolta, com
ara justícia, serveis a les persones, educació
i formació, mitjans de comunicació, esport i
cultura, treball, entre d’altres.
Contextos en els quals els pedagogs/gues
desenvolupen les funcions d’organització,
coordinació i innovació, d’anàlisi, recerca i
investigació, de desenvolupament i asses-
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I Assemblea dei Membri della Federazione Europea dei Professionisti della Pedagogia
Roma, 27 i 28 d’octubre de 2007

sorament personal i institucional. Amb
una intervenció integral en les situacions
per promoure el canvi amb la complicitat
de les persones, grups i agents socials.
La Federació Europea de Professionals
de la Pedagogia apareix en un moment
oportú, quan s’està dibuixant el nou
mapa de titulacions en el marc de l’espai
europeu d’educació superior per a la unificació dels criteris dels estudis universitaris dels països membres. La tasca integradora de la FEPP serà un referent professional, en l’àmbit europeu, quant al
perfil, competències i deures dels futurs
pedagogs.
Una de les prioritats de la FEPP serà
ampliar el nombre d’institucions profes-

sionals que formin part de la federació,
amb la finalitat que tots els països i territoris europeus hi estiguin representats.
La seu social de la Federació Europea
de Pedagogia estarà a Catalunya, a les
instal•lacions del COPEC, a Barcelona.
El passat mes d’octubre es va portar a
terme la primera assemblea general, on
es va escollir el Comité Directiu, del qual
ostenta la presidència el doctor Frederic
Company, representant del COPEC a la
Federació. Així mateix es va aprovar el
pla d’actuació, del qual es destaca l’elaboració d’un estudi sobre el perfil del
pedagog en els països membre, l’elaboració d’un codi deontològic comú i la
celebració del I Congrés de la FEPP.
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Informe de la Campanya
contra el Treball Esclau a
l’Estat de Bahia
(Brasil), 2004-2006
L’agronegoci està envaint l’estat de Bahia, al nord-est del Brasil. El treball degradant dels treballadors recollits per aquestes feines, sumat a la privació de llibertat, és l’esclavitud. Aquest diagnòstic va ser resultat de l’esforç conjunt per
comprendre l’abast del problema. No té la pretensió d’un informe científic. És
una aproximació al tema del treball esclau a Bahia, que ens ha servit per despertar l’opinió pública de Bahia i les institucions judicials i legislatives que hi
tenen responsabilitats. Aquest n’és un extracte.

Presentació
L’any 2006 es van trobar 1.140 persones
en règim d’esclavitud a Bahia, de les
quals 16 eren menors d’edat, i se’n van
rescatar 684.
Bahia és un estat brasiler situat al nord-est
del Brasil. Amb una superfície similar a la
de la península Ibèrica, té la major part de
la seva superfície en clima semiàrid, semblant al del Sahel i l’interior d’Austràlia.
És el sertão. Pocs visitants de Salvador de
Bahia, la seva capital, saben què hi ha a
partir de cent quilòmetres cap a l’interior: una terra molt seca on les injustícies
socials són herència d’un passat esclavista
que és encara ben present en l’estructura
social i en els ritmes de vida. Tot i així, hi
ha una resistència popular traduïda en la
lluita per la terra i per l’aigua, que es concentren en les mans de poques famílies
d’origen portuguès. També les empreses
(l’agronegoci) comencen a instal.lar-s’hi,
atretes per la terra i braços barats.
L’agronegoci està envaint tot el perímetre de l’estat. Des de la fructicultura
de regadiu als marges dels rius (São Francisco, Paraguaçu, Grande, Verde, Itapicuru,
Riu de Contas), passant pels forns de carbó
vegetal, cafè i soja a l’oest; cotó al sudoest; cel•lulosa d’eucaliptus i empreses de

marisc del litoral sud, cafè a les serres, al
litoral nord la citricultura, la fusta, l’anacard, el sisal i la canya de sucre.
La preparació de la terra, el carbó per a les
siderúrgiques, la collita del cafè o el blat
de moro, l’aplicació de verins i el tall de
la canya són treballs imprescindibles que
demanen una inversió mínima: un intermediari que busqui els peons, un autocar
irregular per dur-los fins a la finca i algú
que els controli perquè no fugin abans
d’acabar la feina. La manera de controlar-los la decideix l’intermediari o el
gerent: un barracot on quedin endeutats,
o una arma, o deixar-los lluny de qualsevol carretera. El treball degradant sumat
a la privació de llibertat és l’esclavitud.
L’oest de Bahia és el major reclutador de
l’estat. L’assumpte de les carboneres és el
més preocupant, ja que les siderúrgiques
de l’estat veí de Minas Gerais (que exporta
acer als EUA) requereixen cada vegada
més carbó vegetal i qui està proporcionant aquesta matèria primera és principalment l’oest i sud-oest de Bahia, amb
mà d’obra en règim d’esclavitud.
A la regió de Juazeiro, la fructicultura irrigada és el motor de l’agronegoci. Posseeix
cent vint mil hectàrees irrigades, distribuïdes en vuit perímetres públics i projectes
d’iniciativa privada, on es produeixen

cions laboral dels assalariats rurals i la
necessitat de reestructuració de la desactivada Subdelegació Regional del Treball
a Barreiras. En aquell moment el document no va ser considerat, i amb això es
va perdre l’oportunitat de debatre amb la
societat sobre una situació que era més
estesa i greu del que es feia creure en
els discursos pronunciats. Va ser a partir
d’aquí que es va començar a debatre la
situació del treball rural a la regió oest de
l’estat, sense interferència de la patronal
(AIBA i d’altres) i de sindicats que impedissin la participació d’altres entitats.

Montserrat Rodríguez Ortiz
Coordinadora de l’estudi
Llicenciada en pedagogia
Experta en programes de
cooperació internacional
Col•legiada núm. 618

més d’un milió de tones de fruites com el
mango, el raïm, la guayaba, el coco verd,
el meló, el maracujà, la banana i els cítrics,
comercialitzats cap als mercats externs. Els
treballadors que exerceixen activitats en
aquesta branca són migrants, oriünds de
les regions del semiàrid que no van tenir
accés a condicions bàsiques tals com habitatge, salut i educació. El perfil d’aquests
treballadors afavoreix la pràctica patronal
de falta de respecte als drets laborals elementals. Les més importants empreses
pertanyen a grans grups econòmics nacionals i multinacionals com Carrefour, Bom
Preço, Magnesita, Gessy Lever, Coca-cola,
Minollo i d’ altres. La relació entre el capital
i el treball infeliçment encara se s’assembla al segment industrial de l’inici del
segle xx.
Havia viscut i treballat a l’estat de Bahia
(Brasil) durant vuit anys, sempre acompanyant les lluites populars per la terra i
l’aigua. Després de tres anys a Catalunya,
em van cridar des de la Comissió Pastoral
de la Terra (CPT) per coordinar la Campanya
contra el Treball Esclau. La feina consistia a
consolidar la campanya i donar-li empenta.
Vaig acceptar i hi he viscut dos anys més,
el 2005 i el 2006, i m’he dedicat a buscar i
formar equips regionals (ara en són setze)
distribuïts per tot l’estat, i una coordinació
en forma de xarxa d’entitats1. Aquest diag-

nòstic va ser resultat de l’esforç conjunt
per comprendre l’abast del problema. No
té la pretensió d’un informe científic, no ho
podria haver estat. És una aproximació al
tema del treball esclau a Bahia, que ens
ha servit per despertar l’opinió pública de
Bahia i les institucions judicials i legislatives que hi tenen responsabilitats. Aquest
n’és un extracte.

Apunts històrics de la campanya
La sobreexplotació i el treball esclau
formen part de la nostra realitat. Oficialment va ser constatat el treball esclau a la
regió oest de Bahia el 1992 i va culminar
a la CPI del treball esclau que, ocultada
a la Assembléia Legislativa (Parlament),
no va arribar a majors repercussions. Els
anys passaren i Bahia figurava any rere
any com un dels principals estats proveïdors de mà d’obra esclava al Brasil,
sobretot per a Piauí i Maranhão.
Al començament del 2003, treballadors de
la Chapada Diamantina (regió central de
Bahia, de clima semiàrid) van fugir de les
finques Santo Antônio i Cassol, de propietat de João Antônio i Ubiratan Francisco
Franciosi, al municipi de Luis Eduardo
Magalhães, a l’oest de Bahia. De volta
a la seva regió d’origen, van denunciar
haver patit condicions de treball esclau a
la CPT i a la Comissió de Drets Humans

d’Itaberaba, que va rebre els treballadors
i va tramitar la denúncia als organismes
competents.
Amb aquesta denúncia, l’equip mòbil del
Ministeri del Treball, amb la Delegació
Regional del Treball i la Policia Federal, va
rescatar 46 persones en situació anàloga
a la d’esclau, que treballaven principalment en el cotó. A més de les condicions
degradants, es va comprovar la presència
de vigilància armada i d’armazéns2 que
generen el deute que deté el treballador.
Va ser evident així que el cicle del treball
esclau a l’estat de Bahia incloïa el reclutament de treballadors en regions allunyades, amb falses promeses salarials,
per al cultiu de cotó i soja al modern latifundi de monocultura per a exportació,
principalment a la regió oest. El fet va
desencadenar la reacció de la societat
civil organitzada en defensa dels drets
humans.
La Fiscalia Laboral de Bahia va promoure
el 10 de juny de 2003 una audiència
pública sobre la situació del treball esclau
a l’oest, amb la presència d’autoritats i
representants del sector productiu, especialment a AIBA (Associació dels Regants
de Barreiras). Entitats sindicals i de
defensa dels drets humans van entregar
un document que denunciava les condi-

Així es va promoure la I Conferència
sobre Treball Esclau i Ciutadania a l’Oest
de Bahia, amb el suport de la CESE3 . Les
entitats promotores, totes brasileres, eren
l’AATR, l’ AMINA4, el CDH5, la CUT/OE6,
la Diòcesi de Barreiras, el Sindicat dels
Comerciants de Barreiras, el Sindicat dels
Treballadors a la Indústria d’Alimentació
de Barreiras i el STR7 de São Desidério.
En el decurs de la preparació de la Conferència van arribar fins a les entitats
denúncies sobre la pràctica de treball
esclau i degradant a la regió. Gràcies a
algunes víctimes directes, que van participar en la Conferència, van ser rescatades, al final d’agost de 2003, 259 persones que treballaven a la preparació de
la terra per a plantació a la finca Tabuleiro
(més de 20.000 ha amb blat de moro, soja
i arròs). Un dels propietaris de la finca és
Constantino de Oliveira, propietari d’una
de les més grans empreses de transport
per carretera del país, i pare del president
de la Gol Linhas Aéreas. En la mateixa
operació va ocórrer el major rescat ja realitzat des de la creació de l’equip mòbil
del MTE, a l’empresa Roda Velha Agroindustrial Ltda., denunciada per un treballador que va fugir de l’interior de la finca
mitjançant denúncia a l’equip que organitzava la Conferència. Van ser 846 persones rescatades.
Bahia, que era presentada com a exportadora de mà d’obra esclava per a d’altres estats, va començar a figurar entre
els estats amb major nombre de delictes

2. Anomenats, en altres estats, barracões, a l’estat de Bahia reben el nom d’armazèns o cai-duro. Són els llocs on es forja el deute dels treballadors quan arriben a la finca: se’ls
informa que estan devent el viatge i el menjar, i que és allà on han de retirar tots els aliments i eines que necessiten. Tot, des del viatge fins a la sal, ho han de pagar amb el treball.
3. Coordinadora Ecumènica de Serveis
4. Associació Amics de la Natura
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1. Associació dels Advocats dels Treballadors Rurals de Bahia (AATR-BA), Caritas Regional Nord-est III, vinculada a la CNBB (Conferència Nacional dels Bisbes de Brasil), Comissió

5. Centre de Drets Humans de Barreiras

Pastoral de la Terra (CPT BA), Moviment d’Organització Comunitària - MOC, Servei Pastoral dels Migrants de Bahia (SPM), Sindicat dels Assalariats a les Agroindústries de la Regió

6. Central Única dels Treballadors de l’oest de Bahia

de Juazeiro - BA (SINTAGRO), PASTORAL RURAL de les diòcesis d’Alagoinhas i Paulo Afonso.

7. Sindicat dels Treballadors Rurals
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La presentació de la Campanya

flagrants en aquell any 2003, amb l’alliberament de 1.089 treballadors, i quedava
per darrere només de l’estat de Parà, en
aquell any amb 3.802 treballadors rescatats i Mato Grosso, amb 1.268.

El dia 15 d’agost de 2005, les entitats
col•laboradores van celebrar oficialment
la presentació de la Campanya en l’ àmbit
estatal, a la seu de la l’ABI11, amb la participació de entitats de treballadors/es,
ONG, la Comissió de Drets Humans de
la Assembléia Legislativa i la l’assessoria
del jutge laboral Jorge Vieira (Parà) i de
Xavier Plassat (membre de la CPT i de la
coordinació nacional de la campanya).

L’estructuració de la Campanya
La Campanya es va estructurar per l’establiment i ampliació de col•laboracions
i pel procés de sensibilització i formació
regionals. Tot es dirigia a la implicació de
la societat de Bahia a una ampla campanya en l’àmbit estatal, en conjunt amb
altres organitzacions articulades en xarxa,
afinada amb actors d’altres estats, entitats d’àmbit brasiler i internacional. Es va
formar una comissió en l’àmbit estatal
(AATR, CPT/BA, Pastoral del Migrant i SINTAGRO) i una comissió regional a l’oest
(AATR/OE, AMINA, CDH, CPT/Lapa CUT/OE,
10envolvimento, STR de São Desidério). A
més de les comissions, altres entitats de
Bahia comencen a mobilitzar-se i la xarxa
de contactes s’amplia.
L’any 2004, a la finca Santa Clara, a Baianópolis, van ser trobades 28 persones treballant en quasi seixanta forns, sense rebre
salari des de feia sis mesos. A més de no
tenir cartilles laborals8 signades i viure a
allotjaments en pèssimes condicions, no
rebien equipaments de protecció individual i la l’alimentació consistia en arròs,
cafè i fesols, lliurats ocasionalment pel
responsable de la carbonera.
Van ser encara trobats prop de 180 treballadors en condicions degradants a les
finques Galiléia i Errejota, a Baianópolis, i
Terra Nova, a São Desidério, de José Tarcísio de Souza, que té una xarxa de carboneres a la regió i és responsable de
l’explotació il•legal de fusta. Els treballadors ocupaven allotjaments precaris,
complien una jornada laboral excessiva
i estaven sotmesos a l’esquema de servitud per deutes, pagant per adquisició
d’aliments que haurien de ser proveïts
gratuïtament pel contractant. Vuit treballadors estaven clarament en situació de
servitud per deutes, fet que constitueix
treball esclau.

El 15 de novembre de 2004 va ser publicada per Justícia Laboral la primera sentència condemnatòria per utilització de
mà d’obra esclava a l’estat de Bahia.
L’empresa Roda Velha Agro-industrial i
el senyor José Leite Filho de Barreiras, el
gato9, van ser condemnats per sotmetre
persones a treball similar a l’esclavitud.
La jutgessa laboral Alice Maria Santos
Braga, magistrada de Barreiras (oest de
Bahia), va atendre la reclamació dels treballadors i va ordenar la indemnització
per danys morals, a la raó de 9.275 reals
(uns 3.400 €) per a cada treballador. Els
inculpats van ser encara condemnats al
pagament de liquidacions, multa legal,
descans setmanal remunerat i restitució
de descomptes.
Amb l’avenç de la Campanya anem aconseguint dades més extenses i clares.Sabem
que les regions de reclutament són Bonfim,
Itaberaba, Guanambi, Feira de Santana,
Paulo Afonso i Livramento. Ibotirama i Luís
Eduardo Magalhães són ruta per a altres
municipis. Els treballadors són explotats a
l’oest de Bahia, en el cotó a Caetité, en el
cafè a la Chapada Diamantina, en la fructicultura a Juazeiro, en l’eucaliptus a l’extrem sud i en la canya de sucre als estats
de São Paulo i Alagoas.

Les primeres i més evidents conseqüències per als treballadors, com les entitats
promotores de la Campanya les avaluen,
van ser:
- 314 persones rescatades el 2005 per fiscalització del Ministeri del treball (vegeu
el diagnòstic a continuació).
- Exposició a agrotòxics amb resultat de
malalties i morts.
- Accidents laborals, excés de jornada
laboral, falta de respecte als drets, no
ingrés del FGTS10 dels treballadors, transport inadequat i massificat a l’època de
la collita, rebuig per part de les empreses
dels certificats mèdics dels treballadors,
els anoten a les cartilles laborals i encara
expulsen de la feina quan les persones
estan malaltes amb certificat mèdic.
- Treball degradant i utilització d’armazéns
per a aprovisionament dels treballadors.
- Pressió sobre el tipus d’organització
que els treballadors/es poden tenir, que
fa inviables els moments d’organització i
arriba a la vigilància els dies de descans.

8. La cartilla laboral és un document obligatori per a tota persona en edat de treballar, on es registren tots els contractes al llarg de la vida laboral. Els patrons estan obligats a sig-

Continuant amb l’objectiu de sensibilització i formació, vàrem fer seminaris
i reunions per regions amb líders dels
moviments, sindicats i pastorals per sensibilitzar i divulgar la campanya (Juazeiro,
Bonfim, Ruy Barbosa, Lapa, Caetité, Itabuna, Vitória da Conquista, Irecê, Livramento, extrem sud), un seminari sobre
carboneig a Barra, trobada sobre carboneres i eucaliptus a Conquista, seminaris
interregionals a Andaraí, Tapiramutá i
Juazeiro, presentació de la Campanya en
escoles; reunions de líders amb la Pastoral Rural i sindicats de treballadors
rurals a Alagoinhas i Paulo Afonso, etc.
Per a difondre la campanya, vam participar en tallers a la Setmana Social de
Caetité, Crit dels Exclosos12 a Juazeiro, en
la Conferència Municipal de Salut Laboral i
en els fòrums d’entitats i de territoris (Juazeiro). Vam fer divulgació en programes de
ràdio i diaris. Com a treball de base, vam
visitar barris, comunitats rurals, vam distribuir material de la Campanya a les reunions, als autobusos de treballadors, en
associacions i sindicats, durant la visita a
les carboneres... Vam elaborar un guió de
diagnòstic, que va ser aplicat en vint-i-dos
municipis, incloent-hi totes les empreses
de fructicultura de Juazeiro i la regió.
Els treballadors/es comencen a denunciar
o intensifiquen la demanda per denúncies. Les persones implicades en la campanya tenen cada vegada més clar el que
és treball esclau, com fer una denúncia
i quin és el paper de la societat i del
poder públic en el combat contra el treball esclau.
Altres entitats van començar a assumir la
Campanya com a part de les seves activi-

tats i objectius: esglèsies diverses, articulacions sindicals, prop de trenta sindicats
de treballadors rurals i colònies de Pescadors, poders públics municipals, ONG,
moviments socials i de base, articulacions
d’àmbit estatal i regional.
Augmenta l’interès pel tema i com a
conseqüència la demanda de material,
com sanfoninhas (acordionets, minillibrets
que continguin drets, recomanacions,
adreces), tríptics, dossiers informatius i
samarretes.
Alguns dels nostres principals reptes són
el perfeccionament de la nostra articulació i el treball en conjunt amb els organismes públics encarregats del combat
contra el treball esclau. Les principals
línies d’acció hauran de preveure:
• Formació (seminaris per a líders i treballadors/es en general).
• Col•laboració i articulació amb entitats
de classe i institucions de la societat civil
(esglésies, parròquies, sindicats).
• Divulgació i visibilitat (utilització de ràdio,
diaris, Internet, vídeos i DVD).
• Millora i alimentació del banc de dades.
• I principalment continuació i garantia de la
presència i el treball a les bases: als llocs on
s’esperen els autobusos, mercats, poblats
compostos per assalariats... Allà on són les
víctimes, els principals protagonistes de la
Campanya que es tornen xarxa eficaç i
insubstituïble d’alliberament.

Rescats del grup mòbil de fiscalització
Les denúncies dels treballadors que fugen
de les finques o són alliberats després del
final del treball són dirigides al Ministeri
del Treball que fa una selecció dels casos
i prioritza els més greus. Un dels grups
mòbils de fiscalització es posa en marxa i
es dirigeix al local per comprovar les condicions a què estan exposats els treballadors. Trobant treball esclau apliquen
expedients sancionadors que generen
multes, a més de garantir que els drets
siguin pagats a les persones. També participen en l’acció la Fiscalia del Treball i el

Ministeri de Justícia, mitjançant efectius
de la Policia Federal.
El grup es troba amb el treballador o l’entitat denunciant per planificar l’acció, que
haurà de ser realitzada en total secret,
perquè la xarxa d’informacions de l’amo
de la finca és extensa i la divulgació de la
presència del grup mòbil podrà propiciar
condicions per amagar els treballadors.
Quan troba treball esclau, el grup mòbil
obliga l’amo de la finca a pagar tots els
drets als treballadors sota pena de presó, a
més de garantir-ne el transport cap a fora
de la finca i l’allotjament. El grup mòbil pot
passar dies a la regió per inspeccionar tots
els locals de treball i efectuar els pagaments als treballadors. El propietari també
respon a accions a la justícia.

Llista bruta dels empresaris amb treball
esclau
La llista bruta va ser creada l’any 2004
pel Ministeri del Treball i registra empresaris que hagin mantingut treballadors en
condicions anàlogues a la d’esclau. Passa
per un procediment administratiu al qual
segueix la inspecció, i es comunica el fet
a les entitats públiques estatals, amb
l’objectiu de prendre les mesures administratives corresponents, en els seus respectius àmbits d’actuació. El llistat, actualitzat cada semestre pel Ministeri del
Treball, s’envia cada semestre als bancs
administradors dels fons constitucionals
de finançament, amb la recomanació que
s’abstinguin de concedir crèdits, sota la
supervisió del Ministeri de la Integració
Nacional, a les persones físiques i jurídiques que figurin al cadastre d’empresaris
amb treballadors en condicions anàlogues a la d’esclau.
L’exclusió del nom de l’infractor del
cadastre restarà condicionada al pagament de les multes resultants de l’acció
fiscal, i de la comprovació de la liquidació d’eventuals deutes laborals i amb
la Seguretat Social.

Diagnòstic de treballadors i treballadores migrants
Volíem saber de primera mà l’abast del
crim del treball esclau, degradant, i la

nar-la, per a fer constar cada contracte.
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9. Intermediari, o contractant de mà d’obra.

11. Associació Brasilera de Premsa.

10. FGTS: Fons de Garantia per Temps de Servei, que els empresaris han d’ingressar en un compte especial per a cada treballador, a fi que en cas d’atur puguin comptar amb

12. Crit dels Exclosos: manifestacions populars organitzades cada 7 de setembre, dia de la independència del Brasil, com a alternativa i crit d’atenció sobre els pro-

aquests diners. És obligatori al Brasil.

blemes socials del país. Copiant el model brasiler, hi ha també un crit dels exclosos en àmbit d’Amèrica Llatina el 12 d’octubre de cada any, amb el mateix sentit.
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sobreexplotació, i necessitàvem parlar
amb les principals víctimes: els treballadors i treballadores rurals sense accés a
la terra. Vam començar pensant les preguntes i organitzant-les en un qüestionari. Vam distribuir el qüestionari entre
les regions on hi havia equips de la Campanya, i va començar la feina. Hi van participar 21 persones entrevistadores, que
van recórrer 23 municipis, 34 comunitats
rurals, 10 regions econòmiques de Bahia.
En total van entrevistar 136 treballadors i
treballadores.

rers viatja per incentiu de parents o amics,
i aquesta dada és confirmada per la informació que un 55 % dels treballadors viatja
en petit grup, sigui de parents, coneguts o
amics. El 10 % que viatja en un gran grup
pot fer referència als autobusos llogats
que surten de les ciutats i que inclouen
també grups familiars. El total seria un
contingent de 65 % de migrants que no
ha perdut encara les seves referències
familiars, i això els diferencia del 25 % que
viatgen sols i que probablement ja estan
entrant a l’esquema del pião do trecho15.

La major part dels treballadors/es entrevistats és originària de les regions econòmiques de Serra Geral, Piemonte da Chapada, Chapada Diamantina i Baixo Médio
São Francisco. Les tres primeres són les
regions amb menors inversions públiques
per a l’agricultura.

El 57 % de treballadors en aquest
esquema de procés nou de migració
només ha estat contractat una o dues
vegades. Podem deduir que encara no
s’han trencat els vincles familiars. La
major part dels migrants surt entre maig
i agost, coincidint amb les collites del cafè
i de la canya de sucre. Aquesta dada és
important per tenir en compte en les inspeccions.

Es tracta d’una població jove, que inclou
menors d’edat. Entre els 18 i els 30 anys
es troben més de dos terços dels entrevistats, i en total un 90 % té menys de
50 anys. Segons les dades, les dones
comencen la migració més tard que els
homes i l’acaben abans, tenint en compte
que disminueix el nombre de persones,
tant homes com dones, entre els 25 i els
29 anys. Més de dos terços dels entrevistats té menys de quatre anys d’escolarització, entre els quals comptem un 20 %
declarat analfabet.
Es tracta de famílies d’entre quatre i deu
membres, un 81 % de les quals compta
amb una renda de fins a un salari mínim13.
Quasi un terç de les famílies no té renda
fixa. La major part de vegades només
migra un membre de la família, però es
donen molts casos de dues, tres i fins a
sis persones d’un mateix nucli familiar
que viatgen buscant treball. L’activitat
més comuna al lloc d’origen és l’agricultura (la meitat dels entrevistats), tot
seguit els bicos14, el treball domèstic i la
construcció civil.
Més d’un terç de treballadors és contractat per mediació d’un gato o intermediari. Identifiquem 29 gatos a les regions
de reclutament. Quasi un terç de tempo-

Els llocs que reclamen més mà d’obra,
el destí final dels migrants entrevistats,
van ser Juazeiro, l’oest i l’extrem sud de
Bahia, a més de Minas Gerais i altres
regions aïllades de Bahia, al llarg de rius i
pantans, on prolifera la fructicultura. Són
reclutats per treballar principalment en el
cafè, la fructicultura i la canya de sucre,
seguit del carbó vegetal, la patata, el cotó,
el blat de moro i la soja. La seva activitat és sobretot la collita, amb feines no
especificades (que poden coincidir amb
la preparació de la terra, feta pels treballadors menys qualificats) o el tractament de fruites i el carbó vegetal. Com a
tractament de fruites definim totes aquelles accions que demana la fructicultura:
podar, esporgar, etc.
Els motius que porten els treballadors i treballadores a la migració són l’atur (42 %) i la
necessitat de millorar la situació familiar
(37 %). Temen principalment la malaltia
(que els impediria de rebre un salari),
la fam, els accidents i les amenaces del
patró o del capatàs. La por a les amenaces, per sobre de la por a l’atur i als
deutes, és símptoma de la gravetat i de la
freqüència d’aquestes amenaces.

Amb la migració, moltes de les persones
entrevistades expliquen que no han aconseguit res. La resta ha aconseguit un habitatge, alimentar la família, un tros de terra
i, en menor proporció, compra de motos,
aparells de música, televisors, bestiar, fer
millores a la casa, etc. Tot i així, per al 58 %
el viatge ha valgut la pena. La falta de d’opcions fa que les persones acceptin condicions com les explicades a continuació.

Característiques del treball
Segons l’avaluació dels treballadors, un
24 % qualifica la seva activitat com a
dolenta o pèssima, incloent-hi humiliació,
perill, pressió, jornada excessiva... Un 33 %
troba les condicions «raonables», i un 37 %
considera les seves condicions laborals
bones o òptimes. Aquestes dades han
de ser avaluades amb una certa flexibilitat, atès que, quan un treballador/a considera bones les seves condicions laborals, aquestes no sempre es correlacionen
amb les condicions que la llei acceptaria.
Encara hi ha un 13 % de persones transportades amb camió o tractor. Amb una
mitjana d’uns mil quilòmetres per viatge,
en un clima semidesèrtic, les condicions
són insuportables. Un 54 % és transportat amb autobusos, sense especificar
si aquest són clandestins o legals. Sabem,
pels relats, que la major part són autobusos clandestins.
Els allotjaments bons, de qualitat, només
corresponen a un 5 % dels relats registrats (i només fan referència a lliteres,
matalàs i lavabo). La diversitat de situacions descrites ens dóna una idea de les
moltes possibilitats d’allotjament degradant: tenda de lona, dormir al terra, atapeïment, incloent-hi la descripció (literalment) d«allotjaments per a esclaus».
A la pregunta «té rebut de pagament?»,
algunes persones van entendre «ha rebut
pagament?». La resposta negativa d’un
44 % és difícil d’avaluar amb aquesta
imprecisió a l’enteniment de la pregunta.
Un 51 % explica que tenen accés a assistència mèdica. És possible que per un error

13. El salari mínim al Brasil serveix com a unitat per calcular el salari total. En aquest moment és de 140 euros. És a dir, el sou pot ser de tres, quatre, cinc salaris mínims...

en el qüestionari les respostes s’hagin
referit a la que poden tenir accés en les
seves visites a les ciutats o pobles grans, i
no en el lloc de treball. Un 15 % dels entrevistats admet haver patit accident laboral,
i això, sumat als que han emmalaltit ens
dóna més d’una quarta part dels treballadors la salut dels quals s’ha vist afeblida
per la feina. Un 55 % afirma rebre equipaments de protecció individual, però no tots
els treballadors saben quins haurien de ser
aquests equipaments.

nombre de municipis contemplats a cada
un d’aquests, per saber a cada municipi
quins cultius seran prioritzats i en quina
proporció.

tura molt menor que aquells on hi ha treball esclau. Amb l’incentiu a l’agronegoci
en aquestes àrees, el govern està afavorint qui comet el crim del treball esclau.

Triem els catorze municipis d’on són originaris els treballadors entrevistats (no hi
incloem els procedents de Minas Gerais
o Sergipe) i comparem les inversions que
rebran amb les dels onze municipis d’on
van ser rescatades persones en situació
d’esclavitud.

Les cultures més afavorides són el cotó, els
cereals, la fructicultura i el cafè, que juntament amb les carboneres, són les que més
han fet servir mà d’obra esclava. Podem
comparar la subvenció a les cultures de
l’agronegoci amb les de l’agricultura familiar, i podem observar la diferència (veure
gràfica al final de la pàgina).

El contacte amb la família es dóna quasi
sempre per telèfon, encara que s’han
relatat casos de falta de contacte (en treballadors rescatats).

La mitjana d’inversions per municipi de
reclutament és de 4,36 milions de reals
(1,65 milions d’euros), i als municipis on
ja hi ha hagut treball esclau és de 17,61
milions (6,60 milions d’euros).

El salari que reben és quasi sempre menys
d’un salari mínim. Una bona part cobra, no
obstant això, per producció, i aquesta dada
està relacionada amb situacions de sobreexplotació i de treball infantil. Un 51 %
envia diners a casa mentre treballa, i un
56 % porta diners a la tornada. Un 38 %
no aconsegueix enviar diners i un 28 %
no porta res per a casa a la tornada, quan
l’objectiu de la migració era exactament
aquest. És un indicador de fracàs d’objectius.

La gràfica seria aquesta:

Els municipis de Bahia en general reben
menys inversions per a l’agricultura familiar (mandioca, caprins, apicultura) que
per a l’agronegoci, i entre els municipis
on es dóna el reclutament i el treball
esclau hi ha una diferència significativa
entre uns cultius i els altres.

Un 45 % dels entrevistats diu que vol
tornar per a un treball semblant, n’hi
ha que afegeixen que és per falta d’opcions. Per a un 58 % el viatge ha valgut la
pena. Per restar al lloc d’origen, la majoria
reclama un lloc de treball digne. Un 15 %
es quedaria si tingués accés a la terra i/o
a l’aigua, i la resta ho faria si tingués accés
al crèdit, al salari, a la salut, l’educació i al
transport.

Comparativa d’inversions públiques
en regions de reclutament i de treball
esclau
La Secretaria d’Agricultura de l’estat de
Bahia, via Banco do Nordeste, té un programa per al desenvolupament de l’agronegoci a Bahia (2003-2007). Per a cada
regió es preveu subvencionar una sèrie
de cultius, i cada una té un llistat de municipis que serien beneficiats. Els municipis
de Bahia són molt grans, cada un d’ells
és com una província a l’Estat espanyol,
perquè molts pobles comparteixen el
mateix ajuntament.

14. Bicos = chapuzas.
15. Pião do trecho: persona que no té llar, generalment alcoholitzada, que viu a les pensions i benzineres dels pobles on hi ha possibles contractants. El deute que genera a les
pensions és assumit per l’eventual contractant, i sumant aquest deute amb el del viatge i l’alimentació es crea fàcilment el vincle de l’esclavitud per deute, en un cercle viciós.
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Vam dividir les quantitats (en milions
de reals) destinades a cada cultiu pel
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Els municipis on es recluten treballadors
tenen una subvenció pública a l’agricul-
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Pedagogs especialitzats
en mediació

Maria Carme Boqué Torremorell
Doctora en Pedagogia
Professora de la FCEE Blanquerna,
Universitat Ramon Llull
Col•legiada núm. 24

En aquest article, es presenta el procés mediador des d’un punt de vista que va
més enllà de la immerescuda consideració de la mediació com a simple eina de
resolució de conflictes. A partir d’una concepció cultural, estretament vinculada
a les dinàmiques de canvi social, es fa referència a la capacitació en mediació
dels professionals de la pedagogia i la psicopedagogia. Finalment, s’aborden
tres possibles enfocaments de l’exercici de la mediació: formació, pràctica i
investigació.

El procés de mediació
La mediació no és una nova fórmula de
gestió de conflictes, ja que, en realitat,
el fet de cercar algú que s’encarregui
d’apropar postures, facilitar la comprensió
mútua i contribuir a harmonitzar les relacions entre persones o grups enfrontats
té arrels en diferents tradicions culturals.
Antigament, potser n’hi havia prou amb
una mica de sentit comú i d’estima pel
benestar humà per tal de mitjançar en un
conflicte veïnal o familiar, però, avui en dia,
la complexitat del món en què vivim fa
imprescindible que la persona mediadora
posi en solfa un bon nombre de competències específiques, entre les quals destaquen: capacitat empàtica, escolta activa,
diàleg obert, cooperació, esperit crític... i
una àmplia gamma de sabers que, com
veurem, es construeixen en els àmbits de
la teoria, la pràctica i l’ètica.
Tot procés de mediació comporta, a més
a més, aprenentatge i regeneració de les
estructures organitzatives formals i no
formals del context on sorgeixen els conflictes, que, en última instància, posen
sobre la taula necessitats i disfuncions
mal expressades. No es pot obviar, per
tant, que l’especialització en mediació
per part dels i de les professionals de la
pedagogia, avesats a incidir en processos

de desenvolupament i, en conseqüència,
a afrontar la multitud de conflictes que
se’n deriven, suposa un enriquiment professional i, alhora, una mirada particular
envers la mediació.
Així, doncs, mentre que el psicòleg especialitzat en mediació tendeix a centrar-se
en la persona que protagonitza el conflicte i l’advocat que exerceix de mediador
procura enfocar el problema, podríem dir
que el pedagog manté una mirada més
global sobre tot el procés, sempre amb
el benentès que persona, problema i procés
constitueixen els tres eixos de treball de
qualsevol mediador1.

dels conflictes que sorgeixen en el frec
a frec diari perquè, per fortuna, la vida
humana no es pot regular al cent per cent
mitjançant normes i lleis3, i els espais per
a l’ús de les llibertats individuals —més o
menys vastos atenent a les diverses realitats socials i polítiques— són naturalment
generadors de punts de vista, de sentiments i d’accions discrepants.
D’altra banda, val a dir que la mediació no
és neutral, ja que està al servei d’un model
de persona capaç de liderar la pròpia vida
i, per tant, s’alinea a la vora d’ideologies
sociocrítiques i transformadores, més a
prop dels processos de canvi que no del
manteniment de l’ordre establert.

La mediació com a cultura
Es podria afirmar, simplement, que el
procés de mediació és un mecanisme de
transformació pacífica de conflictes. O bé
que és una manera de generar acords
entre persones o grups enfrontats. Tanmateix, és molt més que això: és una cultura2. La cultura fa referència, com sabem,
a la part apresa del comportament humà,
a allò que no ve instintivament donat i
que inclou elements vinculats a la quotidianitat, ideologies, significats, produccions i sistemes axiològics.
En aquest sentit, el camp on la mediació
mostra el seu veritable potencial és en el

A més a més, tot procés de mediació
té un clar component dialògic de construcció compartida de significats, fins i
tot hi ha models de mediació que giren
al voltant de les narracions de cadascuna
de les persones que participen en un conflicte, narracions en forma d’històries tancades que cal obrir i, posteriorment, resignificar i connectar4.
El paral•lelisme entre les produccions culturals (artefactes, art, ciència, filosofia...)
i la mediació resulta especialment evident des del vessant filosòfic, perquè el
procés mediador parteix d’una concepció
de l’ordre social basada en el diàleg i el

consens que, en el rerefons, preserva
una lògica ternària que fa predominar el
«nosaltres» per sobre de la dualitat del
«jo» i «tu».
Quant als aspectes normatius, si bé la trobada de mediació es caracteritza, precisament, per un alt grau d’obertura i un
ampli marge d’acció que la fan efectiva en diversitat d’escenaris conflictius, tampoc no es pot oblidar que parteix d’uns supòsits previs que comprometen les persones que hi participen a
mostrar-se respectuoses, a col•laborar i a
mantenir la confidencialitat amb relació
a la informació compartida. Amb tot, són
la participació voluntària i la lliure presa
de decisions les condicions sine qua non de
tota mediació.

Tot procés de
mediació comporta,
a més a més,
aprenentatge i
regeneració de
les estructures
organitzatives
formals i no
formals del context
on sorgeixen
els conflictes.

Malgrat tot el que s’acaba de dir, la mediació, entesa com a cultura, ha de qualificar-se d’emergent, ja que en aquests
moments encara no s’ha desenvolupat
bona part del seu potencial, ni s’ha popularitzat fins al punt d’esdevenir la via principal de gestió positiva de conflictes. La
implementació de la mediació dependrà,
en bona part, de l’impuls oficial, de la
demanda específica de mediadors i dels
antecedents culturals de cada context,
què poden ser més o menys propensos al
litigi o al consens.

La mediació com a font de canvi social
Una visió simple i instrumentalitzada de la
mediació la limita a la solució ràpida, econòmica i eficient de conflictes. Tanmateix,
en les societats en xarxa del segle XXI, els
conflictes s’interpreten en clau de creixement i de futur, perquè posen al descobert
àmbits de desenvolupament inexplorats o
que brinden oportunitats de millora.
Atenent les diferents dimensions relacionals de l’ésser humà, els conflictes es

poden produir en relació amb un mateix
(intrapersonals), amb els altres (interpersonals), en el si d’un grup de pertinença
(intragrupals), en la interacció amb grups
diferents (intergrupals) o a gran escala
(àmbit social). En cadascun d’aquests
àmbits la mediació, de fet, actua com a
dinàmica generadora de canvi i retorna el
lideratge del conflicte a les persones que
el protagonitzen.
Així doncs, en l’esfera intrapersonal, la
participació en un procés de procés de
mediació genuí sempre comporta aprenentatge i creixement perquè defensar els
propis interessos sabent-se posar, alhora,
en el lloc dels altres i cercant una sortida
al conflicte justa per a tothom promou
l’enfortiment i la revalorització de cadascuna de les parts.
En l’àmbit interpersonal, els conflictes
ignorats o resolts per la via adversarial
rarament milloren les relacions, ja que
allunyen i separen, culpabilitzen i sancionen. La via mediadora, en canvi, proposa reconstruir el teixit relacional, creant

En relació amb l’àmbit dels valors, el veritable cavall de batalla de la mediació
és la justícia social, també definida com
a pau positiva5 i abastable, lluny d’utopies, basada en una redistribució legítima
de poders6 que es fa visible tant en les
microrelacions interpersonals, com en les
macrorelacions internacionals.
Fig. 1 La mediació a través de les dimensions relacionals de l’ésser humà

1. Per a Lederch (1996) procés, problema i persona constitueixen els tres vèrtexs del que aquest autor anomena el «triangle de les tres p» i que representa els elements que cal tenir
en compte a l’hora d’explorar un conflicte.
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2. Considerem que la mediació configura espais comunicacionals ternaris, on, amb l’ajuda de la persona mediadora, subjectes agents generen horitzons simbòlics compartits (Boqué, 2003, p. 124).

5. El concepte de pau positiva s’atribueix a Galtung (1985). A diferència de la pau negativa que s’obté contenint la violència directa, la pau positiva només s’assoleix quan també s’eli-

3. Entelman (2002:66) defensa que en el universo de todas las confrontaciones posibles entre miembros de una sociedad, una parte, la menor, es asumida por el sistema i afirma, per tant, que

minen la violència estructural i la violència cultural.

hi ha molts conflictes permesos pels sistemes legals que han d’administrar per vies diferents a la jurídica.

6. De fet, una de les finalitats de la mediació consisteix a retornar el poder de decisió sobre la pròpia vida a les persones en conflicte. És el que Bush i Folger (1996) defineixen com

4. Ens referim, concretament, al model circular narratiu desenvolupat per Sara Cobb i difós per Marinés Suares (2002), entre d’altres.

a empowerment.
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ponts que facilitin l’intercanvi i la circulació d’idees i pensaments entre persones cada cop més capacitades per conviure amb les diferències.
Els membres d’un mateix grup també
estan subjectes a tensions que, ben
resoltes, fins i tot uneixen el col•lectiu. La
cohesió intragrupal resulta determinant
a l’hora d’assolir les fites que justifiquen
l’existència del grup. Aquí, la mediació
fomenta el debat constructiu i el sa qüestionament de les dinàmiques i tradicions
instaurades, sense que el dissens origini,
necessàriament, esquerdes.
El fet de pertànyer a un grup o a un altre
no hauria de comportar fricció, però
malauradament la rivalitat intergrupal
en l’esport o en la política, per posar un
parell d’exemples omnipresents en el dia
a dia de qualsevol ciutadà o ciutadana, fa
palesa la dificultat que entranya la comunicació fluïda quan els punts de vista i
posicionaments enfront de la vida són
oposats. Les instàncies de mediació tenen
la missió d’afavorir l’intercanvi, l’escolta i
la comprensió entre ideologies que conviuen en un mateix context.
La mediació, en el conjunt de la humanitat, representa una clara aposta per
la pluralitat, ja que legitima la diversitat
entre els éssers humans a qui considera
iguals en drets i deures. També enllaça
amb la cultura de pau entesa com un
procés de construcció7 en el què tothom
és coresponsable. Quan cada persona se
sap i es vol líder de la pròpia existència,
perd la por al canvi i s’atreveix a evolucionar.

personals o interpersonals. Quan el que
cal és cercar vies per afrontar conflictes
que suposen una sobrecàrrega laboral
—perquè enrareixen el clima de treball, o
s’enquisten i entorpeixen el desenvolupament de les funcions de l’organització—
llavors, la mediació no formal pot contribuir a fer passos per redibuixar en positiu
l’escenari laboral.

ment o prendre part en enfrontaments
fent ús de la violència produeix un desgast i una insatisfacció personal que fan
desitjable considerar una tercera via de
tipus proactiu o el que és el mateix, abocada al futur, i no pas dirigida al passat, i
centrada a respectar les persones (mai en
atacar-les) i a lluitar contra els problemes
(mai a ignorar-los).

Per mediació no formal s’entén la introducció de la cultura mediadora en el propi
entorn per part d’alguna persona que, de
manera espontània i amb tota naturalitat,
fa de pont en les disputes i contribueix a
que els conflictes aflorin sense violència
i com a expressió d’una voluntat de progrés col•lectiu. La pràctica de la mediació, com ja s’ha dit, no és qüestió d’intuïció i de bona voluntat, de buscar punts
en comú o de flexibilitzar posicions. Per
contra, es desenvolupa mitjançant un
seguit d’estratègies i moviments experts8
i, lògicament, traspua un esperit de concòrdia que no té per objectiu apaivagar
els conflictes, sinó destapar-los i transformar-los en benefici de tothom.

Els testimonis directes i indirectes d’un
conflicte també el pateixen i poden actuar
com a tercer costat9 intel•ligent, impulsant
les persones enfrontades a trobar una sortida positiva a les seves diferències, o com
a tercer costat que s’alinea a la vora d’una o
altra de les postures contraposades esperonant, així, el litigi. El poder dels participants secundaris, doncs, pot decantar la
balança a favor d’una bona comunicació,
una major comprensió del conflicte i el
reconeixement interpersonal.

També hi ha persones que, sense cap
intenció explícita d’adoptar un rol mediador, constaten que la seva reacció enfront
de situacions conflictives no és efectiva.
De vegades, amb la idea de prevenir mals
majors s’evita entrar en disputa renunciant a allò que pertoca, mentre que altres
vegades el litigi i la crispació semblen inevitables. Fugir d’un conflicte sistemàtica-

La mediació escolar, exercida per membres de la comunitat educativa (pares,
mares, docents, alumnes, personal d’administració i serveis) seria un clar exemple
de mediació entesa com a formació i formulada com a servei10. Els mediadors
i mediadores escolars valoren la seva
experiència molt positivament i en destaquen com a elements de creixement per-

El conreu del perfil mediador suposa, per
tant, un enriquiment personal i, alhora,
professional sigui quina sigui l’ocupació o
labor que es desenvolupa.

La mediació com a complement de formació
La motivació per conèixer el procés de
mediació prové, en molts casos, de la
necessitat d’enriquir la formació de base.
Després d’uns quants anys de pràctica
professional és força comú constatar
unes certes mancances, sigui en relació
amb les competències pròpies de la tasca
que es desenvolupa, o bé en habilitats

Fig. 2 El tercer costat

7. Lederach (1998) desenvolupa un marc integrat per a la construcció de la pau a mode d’infrastructura de transformació sostenible i dinàmica del conflicte.
8. Calcaterra (2002) descriu cinc etapes, deu estadis i vint-i-un passatges en la trobada de mediació.
9. Ury (2000) diu que el tercer costat encara no és conscient de si mateix i constata un cert rebuig a la idea de responsabilitat comuna enfront dels conflictes que s’esdevenen al
nostre voltant.

dependent o de manca d’acceptació dels
canvis que es produeixen en el nucli familiar, per posar alguns exemples.
Igualment, els conflictes en el món de
l’empresa, en l’àmbit internacional i en les
organitzacions poden obtenir resposta
mediadora, com de fet posen de manifest
les nombroses entitats que recorren a la
figura del mediador per tal de gestionar
conflictes que per la via legal causarien
més pèrdues que guanys o, possiblement,
resultarien irresolubles.

Capacitació del pedagog per a la pràctica de la mediació
Maria Carme Boqué Torremorell

La mediació, entesa
com a cultura, ha
de qualificar-se
d’emergent, ja
que en aquests
moments encara no
s’ha desenvolupat
bona part del seu
potencial, ni s’ha
popularitzat.
sonal especialment satisfactoris: els lligams que s’estableixen entre els diferents
estaments de la comunitat educativa, la
responsabilitat adquirida enfront dels
companys i companyes, la major comprensió de les situacions problemàtiques
dins i fora del centre i el fet d’aprendre a
posar-se en el lloc dels altres. Per aquest
motiu, en les etapes d’educació infantil
i primària la formació en mediació es fa
extensiva a tot l’alumnat i no només, com
seria el cas de l’etapa secundària, a l’equip
de mediació, que es prepara voluntàriament mitjançant un taller o que cursa un
crèdit variable de lliure elecció.

La mediació com a professió
La Llei 1/2001, de 15 de març, de mediació familiar de Catalunya preveu que s’habilitin com
a mediadors i mediadores aquelles persones que hagin cursat dues-centes hores
de formació homologada en mediació i
que hagin exercit un mínim de tres anys
d’experiència professional en els últims
cinc en els àmbits compresos en l’educació social, el treball social, la pedagogia,
la psicologia i l’advocacia.
La mediació formal és, doncs, un procés
reglat11 conduït per mediadors institucionalment reconeguts que ofereixen els seus
serveis a l’empara d’una organització no
governamental, una administració pública
o un gabinet privat. En els darrers deu anys,
al principi de manera més tímida i darrerament amb més decisió, la contractació
de mediadors i mediadores en hospitals,
municipis, instàncies penals i familiars s’ha
donat cada cop amb més freqüència.
Els mediadors i mediadores professionals, en la gran majoria de casos, estan
obrint un nou camp de treball, definint
el servei que presten en cada context i
perfilant la seva relació amb altres professions. I cada cop hi ha més escenaris
socials (immigració, tercera edat, salut
mental, adolescència en risc) on la labor
mediadora resulta imprescindible a l’hora
de gestionar conflictes convivencials,
associats a les dificultats aparellades amb
el fet d’integrar-se en una nova cultura,
de viure en una institució com a persona

Tant el pedagog com el psicopedagog es
poden capacitar com a mediadors oficialment reconeguts per part del Centre de
Mediació Familiar de Catalunya (Departament de Justícia). Per tal d’habilitar-se
professionalment caldrà assolir un determinat ventall de competències sustentades en sabers teòrics, pràctics i ètics.
Dins l’àmbit del saber orientat a la comprensió del procés de mediació, caldrà
desenvolupar, a grans trets, les següents
competències:
– Capacitat d’analitzar la dinàmica dels
conflictes en contextos específics.
– Capacitat de definir el concepte de
mediació diferenciant-lo d’altres vies de
gestió de conflictes.
– Capacitat de comprendre els fonaments
dels diferents passos, moviments i estratègies necessàries a l’hora de conduir una
mediació.
– Capacitat de distingir les característiques
pròpies de cada model de mediació.
– Capacitat d’identificar els elements que
aconsellen o desaconsellen la intervenció
mediadora.
– Capacitat de conèixer i interpretar la
legislació vigent en els camps on la mediació està regulada.

10. El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya impulsa des de 1999 el Programa de Mediació Escolar que, actualment, s’integra dins el marc dels programes d’inno-
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vació educativa.

11. Bonafé-Schmitt (2000) considera el procés mediador com un ritual.
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Quant a les habilitats o al saber fer del
mediador, val a destacar:
– Capacitat de posar en pràctica les estratègies que permeten conduir un procés
de mediació (confiança, legitimació, reconeixement, comunicació, gestió d’emocions i sentiments, negociació, pensament reflexiu, creatiu i crític, cooperació...
entre d’altres).
– Capacitat d’explorar el conflicte i decidir
en quin moment de la dinàmica mediadora cal anar del passat, al present i al
futur.

Cada cop hi ha
més escenaris
socials on la labor
mediadora resulta
imprescindible
a l’hora de
gestionar conflictes
convivencials.
– Capacitat de construir el propi rol mediador, sense confondre’l amb la professió
de base.

– Capacitat de treballar en comediació
amb persones que provenen de diferents
disciplines.

col•legiats i col•legiades12, i n’impulsa la
formació i habilitació13 i els assessora en
la pràctica.

– Capacitat de dissenyar i implementar
projectes de mediació en diferents realitats socioculturals.

El pedagog especialitzat en mediació pot
orientar el seu exercici professional cap
a tres camps ben diferenciats, encara
que no excloents: la pràctica, la formació i la investigació. Efectivament, la
pràctica mediadora s’ha anat fent extensiva en diferents àmbits i la demanda
de mediadors i mediadores tot i que no
avança a alta velocitat sí que ho fa amb
pas ferm, de manera que el reconeixement de bones pràctiques genera noves
demandes. Tanmateix, també és possible
dedicar-se a la mediació com a formador,
és a dir, des de la docència adreçada
a diferents col•lectius: centres educatius, monitors de lleure, policia de proximitat, etc. o bé en els cursos de postgrau i màsters universitaris vinculats amb
diferents disciplines que inclouen mòduls
de mediació en el programa. Per acabar,
en el camp de la recerca comença a ser
urgent la realització d’estudis avaluatius que informin del grau d’implementació de la mediació en cada context, dels
resultats de les intervencions i de les condicions i funcions específiques de les persones mediadores.

– Capacitat de revisió i autoavaluació de
la pròpia pràctica.
L’ètica associada a la mediació exigeix
a qui la practica un saber estar que compromet a mostrar:
– Capacitat de manifestar sensibilitat i
interès envers les persones i circumstàncies que les afecten.
– Capacitat de no decantar-se a favor
d’una o altra part, tot mantenint l’horitzontalitat en la comunicació.
– Capacitat de mantenir la confidencialitat en relació amb tot el que succeeix en
una trobada mediadora.
– Capacitat de no interferir en la solució
que les persones en conflicte elegeixen.
– Capacitat de posar fi a una mediació en
què els protagonistes del conflicte estan
sota amenaça, hi ha abús per una part o
s’actua desinformadament.
El Col•legi de Pedagogs de Catalunya
reconeix, des dels seus inicis, la pràctica de la mediació com un àmbit propi
d’intervenció professional dels seus

Fonts de consulta:
BONAFÉ-SCHMITT, J. P. (2000). La médiation scolaire par les élèves. París: ESF.

CALCATERRA, Rubén A. (2002). Mediación
estratégica. Barcelona: Gedisa.

GALTUNG, J. (1985). Sobre la paz. Barcelona: Fontamara.

BOQUÉ, M. C. (2003). Cultura de mediación y
cambio social. Barcelona: Gedisa.

LEDERACH, J. P. (1998). Construyendo la paz.
Reconciliación sostenible en sociedades divididas. Bilbao, Bakeaz: Gernika Gogoratuz.

ENTELMAN, R. (2002). Teoría de conflictos.
Hacia un nuevo paradigma. Barcelona:
Gedisa.

LEDERACH, J. P. (1996). Mediación. (Doc.
núm. 8). Gernika: Centro de Investigación
por la Paz Gernika Gogoratuz.

SUARES, M. (2002). Mediando en sistemas
familiares. Barcelona: Paidós mediación.

BUSH, R. A. B.; FOLGER, J. P. (1996). La promesa de la mediación. Cómo afrontar el conflicto
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12. A la revista del COPEC Educació i Xarxa, núm. 1 (2004), es presenta el Servei de Perfils Professionals del pedagog/a, i psicopedagog/a on consta específicament l’àmbit de la

Las múltiples caras de la mediación. Y llegó para quedarse…
Recensió de l’obra per: Maria Carme Boqué Torremorell
L’obra que el doctor Ramón López Martín coordina agrupa l’experiència i reflexió de diferents
autors i autores vinculats a la Universitat de
València que analitzen, tal com ja es posa de
manifest en el títol del llibre, Las múltiples caras
de la mediación. D’entrada, val a destacar l’encert del subtítol, Y llegó para quedar-se..., ja que
posa de relleu l’espai que ocupen actualment
els processos de mediació en la gestió de conflictes tant públics com privats.
No es tracta, doncs, d’una obra de difusió sobre
mediació de l’estil de les que s’han anat publicant al nostre país en la darrera dècada, sinó
d’una revisió exhaustiva i actualitzada dels
aspectes més rellevants que marquen l’avenç
imparable de la mediació en els àmbits escolar,
familiar, intercultural i socioeducatiu. La dilatada experiència dels diversos autors en cadascuna de les temàtiques que s’aborden en el
llibre fa que aquesta publicació resulti doblement interessant: d’una banda, ajuda a comprendre l’evolució de la mediació en el nostre
país i, de l’altra, aporta una revisió crítica que
assenta les bases per al correcte exercici de la
mediació en el present i futur immediats.
En aquest sentit, recomanem la lectura de Las
múltiples caras de la mediación: Y llegó para quedar-se... als professionals de la mediació i estudiants en període de formació i habilitació en
estratègies de gestió positiva de conflictes, als
tècnics i administradors d’entitats municipals
i governamentals que coordinen serveis de
mediació, als membres d’associacions i entitats
sense ànim de lucre que disposen d’instàncies
mediadores, als docents, pedagogs, psicòlegs,
psicopedagogs, educadors, treballadors i assistents socials, als professionals dedicats a l’exercici privat de la mediació i a tots aquells ciutadans i ciutadanes interessats a apropar-se, a
través d’una lectura clara i amena, a un seguit
d’estratègies que els permetin fer-se càrrec dels
propis conflictes de manera constructiva.
En el primer capítol, dedicat a la mediació
social, Flor Hoyos presenta el concepte de
mediació atenent els tres models més estesos
avui en dia, aproximant-se als diferents àmbits
d’aplicació i fent un recordatori de les fases del
procés mediador. D’aquesta manera, el lector
s’endinsa, guiat per l’autora, en el coneixement dels fonaments teòrics necessaris per a
la comprensió i exercici de la mediació.

mediació. S’assenyalen com a ocupacions relacionades: mediador/a en els àmbits empresarial, penal, comunitari, escolar, familiar i intercultural.
13. Hi ha una cinquantena de col•legiats i col•legiades habilitats, i el COPEC dóna suport a la formació dels seus membres mitjançant les quatre edicions, fins ara, del curs de postgrau en Mediació.
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A continuació, Joan Maria Senent se centra en
un dels elements fonamentals a l’hora de gestionar un conflicte interpersonal: la comunicació.
En el segon capítol, l’autor exemplifica situaCOL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

cions comunicatives i tècniques pròpies de la
mediació.
Després dels dos capítols inicials, que ja donen
idea al lector de la seriositat i rigor amb què es
tracta la temàtica mediadora, els tres capítols
següents es dediquen a l’anàlisi de la mediació en els àmbits educatiu, familiar i cultural,
respectivament. Cadascun d’aquests contextos
es caracteritza per un seguit de particularitats
—història, normativa legal, objectius, corpus
teòric, grau d’implementació— que els diferents autors i autores recullen i analitzen amb
tot detall.
Així doncs, el tercer capítol, a càrrec de Laura
García y Ramón López, s’endinsa en la mediació escolar remarcant el seu potencial educatiu.
Mitjançant el recorregut per la legislació escolar,
des dels anys 70 fins al present, es posa de
manifest l’evolució del concepte de convivència
i els valors pedagògics que l’acompanyen.
L’anàlisi dels programes de mediació aplicats
en diferents comunitats autònomes ofereix una
idea exacta de l’estat de la mediació escolar al
país. Els esmentats autors arriben a la conclusió
que cal implantar la mediació als centres educatius en la mesura que proporciona un referente
de actuación a los alumnos como «ciudadanos futuros»
en métodos de transformación de conflictos, haciendo
que éstos se impliquen, responsabilicen y apliquen estas
claves a otros ámbitos de la vida.
Paz Cánovas i Piedad Sahuquillo fonamenten
les seves aportacions sobre mediació familiar
en l’estudi previ de l’estructura de la família i
els canvis profunds que ha sofert en els darrers temps. La conflictivitat de les relacions
interpersonals en el si de la família atorga,
segons les autores, gran importància als components personals i afectius i pot classificar-se en conflictes de parella, parentals, fraternals i intergeneracionals. Aquesta visió
àmplia de la mediació familiar supera, fins i
tot, els plantejaments legals que semblen més
abocats a la pràctica de la mediació en situacions de separació i divorci. En relació amb
el quart capítol, encara voldríem destacar l’interès de l’apartat dedicat als punts de trobada
—espacios físicos y neutrales orientados al encuentro de los miembros de una familia que se encuentra en situación de crisis— com a espais per al
desenvolupament de la mediació familiar.
El capítol dedicat a la mediació cultural (capítol
cinquè) enfoca el debat sobre les funcions i el
perfil de les persones mediadores especialitzades en la gestió de conflictes en què intervenen referents culturals diferents. M. Jesús

R. López Martín (coord.)
P. Cánovas Leonhardt, R. García López,
L. García Raga, F. Hoyos Alarte,
M. J. Martínez Usarralde,
P. Sahuquillo Mateo, J. M. Senent Sánchez
València: 2007, Universitat de València.
ISBN: 978-84-370-6658-5.
Dipòsit legal: V-661-2007
Martínez, conscient que en estos momentos son
más los frentes (formativos, deontológicos, sociales, pedagógicos) que han de ir, ya no abriéndose,
sino generalizándose, que los que los suponen como
un yacimiento profesional ya acabado y delimitado,
escomet l’àrdua labor d’ordenar un camp, el
de la mediació intercultural, on les pràctiques
són extremadament disperses i les entitats que
la impulsen també són de titularitat variada. La
seva anàlisi de la figura del mediador intercultural resulta especialment aclaridora quant als
trets fonamentals, models, currículum i funcions que han de constituir el referent de tota
bona pràctica.
Aquesta monografia sobre la mediació tanca
amb un capítol final en què Rafaela García i
M. Jesús Martínez vinculen educació intercultural i mediació. Molts dels conflictes que experimenten els centres educatius s’atribueixen a
la diversitat de l’alumnat, que ha ampliat considerablement l’espectre de valors, cultures i
estils relacionals presents a l’escola. La necessitat de millorar la comunicació i comprensió
mútua a camí d’accés real a l’educació i com a
conseqüència en la plena integració a la societat porta les autores a pensar que la mediació es fa del tot necessària a l’hora d’obrir vías
de comunicación, a través del diálogo, para flexibilizar posturas y lograr acuerdos sobre mínimos valores
comunes que nos permitan no sólo la convivencia pacífica, sino la reconstrucción de una nueva cultura entre
todos Si la mediació, com afirmen les autores,
pot contribuir a configurar una autèntica ciutadania intercultural, democràtica, compromesa
en contra de qualsevol forma d’injustícia, que
sigui punt de trobada de diferents cultures i
promotora d’igualtat en la diversitat... benvinguda sigui!
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L’esport en clau
pedagògica
Un petit viatge històric per associar les idees desenvolupades a tot el nostre
planeta al llarg de la història de la humanitat pel que fa a l’esport i a l’activitat
física. Les dinàmiques esportives que estem vivint en els nostres dies responen
a aquesta història de la humanitat i seguiran responent a les diferents concepcions i cosmologies de l’ésser humà.

Si ens remuntem als temps de la prehistòria, els primers humans utilitzaven les
seves habilitats per caçar, per sobreviure
i per reproduir-se. No es pot parlar d’activitat física com a tal, i molt menys d’esport,
ja que era un recurs, una eina per assolir
unes necessitats associades al manteniment de la vida. Segons Maslow, parlaríem de satisfer les primeres necessitats,
les més indispensables per poder seguir
en aquest món.
La història de la humanitat va evolucionar
fins a situar-nos en les primeres civilitzacions estables a Europa: els grecs i els
romans. Els primers amb un concepte del
cos i de la bellesa molt característic que
cultivaven la ment i el cos de manera integral. La intenció era sempre apropar-se i
complir amb les divinitats i mostrar les
seves capacitats en competicions organitzades: els jocs olímpics, els jocs típics
i diverses manifestacions per ser consagrats socialment com a campions en la
història. La cura del cos s’associava a disposar d’una bona forma física per mantenir un bon exèrcit. Una menció especial
al culte del cos i del manteniment d’una
forma excel•lent fonamentada en la destresa militar absoluta és necessària quan
parlem dels espartans, considerats els
millors soldats de la història de la humanitat amb un concepte de l’educació força
discutible però molt marcat per la seva
definició com a comunitat.
La civilització romana va defensar un
model fonamentat en l’espectacle i en la
sang: els gladiadors, els esclaus i les competicions de quadrigues del circ romà en
són mostres. Si centrem la nostra mirada
en el continent americà, les civilitzacions
maies, inques i asteques desenvolupen un
model d’activitat física fonamentat en la
lluita, en la supervivència i en la pràctica
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de jocs que seran el fonament d’alguns
esports moderns.
Si fixem la nostra atenció en les civilitzacions orientals, el culte del cos i de la
ment, potenciant el poder d’una ment
estable, es desenvolupen enormement en
les arts marcials de diversa tipologia, centrades en l’autodefensa i en el poder corporal i mental. És un model diferent que
té en compte el culte del cos a partir del
culte de la ment i de l’ànima.
Són les cultures anglesa i europea les que
desenvolupen a finals del segle XIX un
model esportiu molt definit per la competició nacional i internacional, sostinguda per normes i regulada per entitats
independents (les federacions). Les grans
escoles angleses encarregades de formar
els principals líders del país utilitzen l’esport com a eina de formació i com a element cultural indiscutible. La tradició
pedagògica dels pensadors humanistes
europeus influeix de manera notable en
la visió del cos humà i en el desenvolupament de les seves potencialitats físiques i
esportives.

L’esport en l’actualitat
Fer aquest petit viatge històric ens ha de
servir per associar aquestes idees desenvolupades per tot el nostre planeta al llarg
de la història de la humanitat pel que fa a
l’esport i a l’activitat física. Les dinàmiques
esportives que estem vivint en els nostres dies responen a aquesta història de la
humanitat i seguiran responent a les diferents concepcions i cosmologies de l’ésser
humà. Segons Gilles Lipovetsky, la condició postmoderna o hipermoderna de les
nostres societats actuals ens porta a definir
noves formes de relacions humanes caracteritzades en l’àmbit del moviment per un

nen de manera coordinada. Està perfectament demostrat que l’individu necessita
desenvolupar, mitjançant l’aprenentatge
aquestes dimensions de forma independent i coordinada a la vegada. Les dimensions de la persona responen a aquells
elements configuradors de l’individu en la
seva essència.

Jordi Puig i Voltas
doctor en pedagogia
Mestre d’educació física del
Col•legi La Salle Bonanova
Expert en esport escolar
Col•legiat núm. 21

La figura del pedagog en
l’àmbit esportiu
Jordi Puig Voltes

esport espectacle (amb profundes arrels
de la cultura romana), de competició
espectacular i internacional (romà i grec),
amb normes molt estrictes i refinades
(d’influència anglosaxona). Tot això amenitzat amb les polèmiques, els mitjans de
comunicació i les extravagàncies dels nostres herois, que tan bon punt són exaltats
com si es trobessin a l’Olimp dels déus o
degradats a les cavernes profundes de l’infern quan deixen de complir la seva funció
social. I si encara hi aprofundim més, l’estètica, la presència i l’art formen part d’aquest
escenari esportiu, en què es remodelen
estadis amb grans pressupostos, dirigits i
controlats per grans arquitectes que s’inspiren en la cultura d’un poble, en les tradicions d’un país i en la història dels millors
clubs esportius del món, amb l’ambició de
ser encara més grans, més alts i més forts
(citius, altius, fortius).
I és aquí on entrem els pedagogs, aquells
esclaus que en l’antiga Grècia desenvolupaven la tasca d’orientar i assessorar els
fills dels governants que aprenien a adaptar-se i a viure en la societat del seu temps
instruint-los en la vida, en les ciències i en
les arts. Era la més clara referència a un
model prehistòric i arcaic de pedagogia
humanista. Avui en dia i pensant en l’esport d’elit o en l’esport espectacle, parlem
dels esportistes com un producte, com un
element mediàtic incorporat en el remolí
consumista de la societat. El problema és
que ens oblidem totalment de la persona,
de les seves necessitats i motivacions.
Tractem les persones com a mercaderies
i l’educació passa a un segon terme, ja
que les necessitats bàsiques de les quals
parlàvem al principi d’aquest article han
estat substituïdes per unes noves necessitats. Els psicòlegs de l’esport han trobat
un espai on desenvolupar les seves funcions i treballen de manera conjunta amb

els entrenadors i preparadors físics per
assolir el millor dels esportistes que tenen
a càrrec seu, acompanyant-los en el seu
procés de maduració i de desenvolupament com a esportistes i sobretot com a
persones.
En un món producte de la immediatesa,
del menjar ràpid, dels anhelats trens d’alta
velocitat, d’hiperactivitat social i educativa,
de just in time i d’obert vint-i-quatre hores
encara podem trobar alguna activitat que
a més de requerir esforç, disciplina i dedicació ens proporciona satisfacció, salut i
valors. Aquest és el veritable sentit de la
pràctica esportiva.
Avui en dia ningú no dubta dels beneficis
tant tangibles com intangibles que suposa
la pràctica d’una activitat física o esportiva de manera regular. Ens estem referint a l’esport educatiu o aquella activitat
que, lluny dels grans estadis i de les grans
estrelles mediàtiques, practiquen els nens
i les nenes, a les escoles i als clubs de la
nostra ciutat. Són moltes les persones que
en l’actualitat participen, sigui de manera
activa o passiva, en l’organització de les
activitats físiques i esportives al llarg de
totes les setmanes i durant el curs escolar.

Tot i això, és necessari que els pares i
mares dels infants coneguin els veritables
objectius de les pràctiques educatives en
l’esport com a element que permet desenvolupar les dimensions o esferes que configuren els nostres fills i filles.
Les teories actuals de la biologia, la psicologia, la medicina, la pedagogia i la sociologia defineixen els individus des de la
globalitat. Des del nostre punt de vista,
la persona és una integració perfecta de
diverses dimensions o esferes que funcio-
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La figura del pedagog ha de ser incorporada en tots els àmbits esportius de
la nostra vida com a organitzador i element de cohesió. El pedagog pot formar
part d’equips interdisciplinaris i ajudar en
la presa de decisions i en l’elaboració de
plans i projectes que permetin el desenvolupament de l’individu, dels grups i de
les comunitats. En l’esport d’elit, a l’hora
de gestionar la persona i el seu procés
d’aprenentatge, que moltes vegades
supera els límits que un esportista excessivament jove i immadur pot afrontar,
assolir, ni assumir i menys en la societat
agressiva i hipercompetitiva en la qual
vivim. En l’esport escolar en els dissenys
de projectes i programes dirigits a millorar
els processos relacionats amb l’educació i
el foment dels valors. En l’esport relacionat amb la salut i la recreació, que permeti
a qualsevol persona de la nostra societat
gaudir del seu temps d’oci i lleure en un
ambient de bona salut física, psíquica i
emocional.

Esport i pedagogia
no estan únicament
units per la història
de la humanitat,
estan units pel
present i pel futur
de l’educació.
Els esportistes d’èlit desenvolupen una
funció social molt important en l’actualitat, es converteixen en ídols, en personatges mítics, molt necessaris avui en dia,
en que ja no ens queden déus i deesses a
qui adorar, en una societat que ha substi-

tuït els valors profunds per banalitats i per
valors amb data de caducitat.
En una certa manera, la història de l’activitat física i de l’esport és una història de
necessitats, de l’educació, de la pedagogia,
per això l’acompanyament de la persona,
de l’esportista, és un fet tan important. És
per aquesta i per moltes altres raons que
l’esport que hem desenvolupat al llarg de
la història és un esport utilitari de contrastos mancat d’una base i d’un fonament educatiu i pedagògic. El baró Pierre
de Coubertin va lluitar per la pedagogia
de l’esport i va promoure dins de les possibilitats, del seu temps i de la seva història un esport humanista més educatiu
i pedagògic. El mateix Coubertin va destacar per un profund lideratge pedagògic,
per una increïble capacitat política i de
mediació, i sobretot per ser un idealista
convençut que hi havia elements capaços
de canviar la societat. Fou un defensor de
la teoria que darrere de l’esport hi havia
un fonament pedagògic.
Sovint la pedagogia i els pedagogs rebem
fortes i desmesurades crítiques referents a la nostra intromissió en determinats àmbits de la nostra societat i cultura. Algunes de signades per prestigiosos
pensadors i escriptors contemporanis,
d’altres, per experts professors universitaris. S’acostuma a responsabilitzar els
professionals de la pedagogia de les debilitats humanes, de la ignorància pedagògica i de les fragilitats dels nostres sistemes, sobretot en educació, quan sembla
que el més important és trobar culpables
invisibles i abstractes, obviant que la resposta està en el plantejament polític i
social de l’educació. En el moment que
els partits polítics ens ofereixin un marc
normatiu estable i durador haurem de ser
capaços d’afrontar els reptes més directes
de la pedagogia del futur.
Esport i pedagogia no estan únicament
units per la història de la humanitat, estan
units pel present i pel futur de l’educació.
El pedagog/a pot treballar en el món de
l’esport i en contacte amb altres professionals, desenvolupant projectes i programes, potenciant els valors i les virtuts
que configuren les societats pedagògicament desenvolupades, col•laborant activament en equips interprofessionals, ajudant
no tan sols a comprendre el món en el què
vivim sinó també a transformar-lo i fer-lo
millor. El camí de la pedagogia està obert...
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L’orientació en el
desenvolupament
professional
del pedagog/a i
psicopedagog/a

Rosa Rodríguez Gascons
Llicenciada en pedagogia
Experta en Orientació Professional
i Inserció Laboral
Col•legiada núm. 160

ni es pot saber si s’ha de portar roba
d’estiu o d’hivern, planificar l’estada, etc.
L’exemple del viatge pot semblar banal,
però es posen en marxa els mateixos processos cognitius que per cercar una feina.
Primer és indispensable saber en què es
vol treballar, per poder establir un itinerari que condueixi a la seva realització. És
complex llançar-se a buscar allò que no es
coneix, allò que no se sap ben bé què és.
El principal obstacle en un procés de cerca
de feina és no saber identificar-la.
Tanmateix és possible que sense saber en
quin sector serà i quines funcions professionals es desenvoluparan s’arribi a trobar
una feina, això forma part de les probabilitats; una altra cosa serà que compleixi
les expectatives personals i professionals.
Aquesta alternativa fruit de l’atzar no és
la més recomanable perquè les probabilitats que es doni són molt baixes i que el
resultat satisfaci, també.

L’orientació vocacional i professional ha estat una preocupació des de principis
del segle XX. En l’actualitat, pren un especial relleu en els àmbits acadèmic i
laboral per acostar els continguts formatius i curriculars, a les necessitats emergents que la societat del coneixement demanda.

tius professionals i a planificar-ne la consecució. La seva estructura està formada
per les mateixes etapes que qualsevol
projecte3: finalitat, anàlisi de necessitats,
objectius, planificació, cronograma, execució, avaluació i reconducció.
El projecte professional obliga a definir
l’objectiu professional per poder avançar,
i posa en joc la capacitat analítica per
dur-lo a terme; d’una banda, l’anàlisi de
les pròpies capacitats i limitacions i, de
l’altra, l’anàlisi del mercat de treball relacionat amb l’àmbit o els àmbits professionals als quals la persona es vol dirigir.
És aconsellable recórrer a un professional
de l’orientació per tal que ens ajudi en
aquest procés, que és relativament fàcil
de dur a terme, però és llarg i hi intervenen molts factors que cal controlar i
avaluar. L’orientador/a farà el seguiment,
facilitarà fonts i recursos d’informació i

ajudarà a dibuixar l’itinerari més idoni per
la persona, partint del balanç de competències que es tracten més endevant.
Tota persona amb un nivell universitari té
les competències de base suficients per
fer front a un procés com aquest, ha de
ser capaç de definir els seus objectius
professionals i planificar-ne l’assoliment,
adaptant-se als canvis a què està subjecte el mercat de treball.
El primer pas és fer una autoanàlisi personal, s’ha de conèixer la situació de la
qual es parteix per poder passar a la fase
següent. Hi ha moltes tècniques per fer
una autodiagnosi personal, la que aquí es
recomana és la coneguda com a DAFO4,
que permetrà identificar, de manera
objectiva, les característiques endògenes
(punts forts i febles) i les característiques exògenes (les oportunitats i les amenaces).

El projecte professional
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L’orientació vocacional i professional ha
estat una preocupació des de principis
del segle XX, Rodríguez Moreno (1983)1
fa un enriquidor recorregut sobre els
antecedents de l’orientació professional a
Catalunya, que arrenca l’any 1908 amb el
Museu Social, mitjançant el qual, es volia
donar resposta als joves que s’incorporaven al món del treball.

mercat de treball diverses vegades durant
la seva etapa activa, la qual cosa requereix que cadascú sàpiga què vol fer i es
prepari per fer-ho, és a dir, és necessari
tenir un objectiu professional. En aquest
context, l’orientació esdevé un aspecte
clau per a la incorporació al mercat de
treball, tant si és per primer cop com si és
per reincorporació.

En l’actualitat l’orientació vocacional i professional pren especial relleu en els àmbits
acadèmic i laboral per acostar els continguts formatius i curriculars a les necessitats emergents que la societat del coneixement demanda. En són un exemple les
directrius marcades en la Declaració de
Bolonya per a la incorporació del sistema
europeu de crèdits, en el marc de l’espai
europeu d’educació superior2.

L’orientació professional esdevé un procés
on es posen en joc tècniques, interessos
i motivacions molt diversos; els protagonistes són les persones que necessiten
assessorament per endegar un procés de
cerca de feina i els professionals que els
orientaran, tutoritzaran i acompanyaran
durant l’itinerari fins que la persona assoleixi l’autonomia suficient per seguir el
procés amb independència.

La característica principal del mercat de
treball és la seva inestabilitat, algunes de
les causes cal buscar-les en la globalització de l’economia i en els canvis que
provoca la incorporació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. Lluny ha quedat la feina per a tota
la vida que han conegut generacions passades, la població ha d’entrar i sortir del

Resistències més habituals
Cada persona necessitarà més o menys
suport de l’orientador/a per assolir
aquesta autonomia, atès que durant el
procés el/la demandant haurà de vèncer
resistències i prejudicis per cercar el seu
lloc en el mercat de treball. Lloc que no
només ha de cobrir les necessitats bàsi-

ques, sinó també les necessitats de reconeixement social i professional.
Una de les resistències més habituals és
la de renunciar a la immediatesa i convertir la cerca de feina en un projecte a
llarg termini. Quan es demana ajut per
trobar feina, s’espera trobar oportunitats
de feina que reuneixin les característiques
ideals (econòmiques, contractuals, funcionals, situacionals…) que responguin a les
expectatives personals. Res més lluny de
la realitat, perquè això suposaria l’existència d’un superàvit ocupacional, al
mercat de treball, en totes les tipologies
i professions.

Així doncs, el millor camí és l’elaboració
del projecte professional. El projecte és una
reflexió que ajuda a identificar els objec-

Una altra resistència és la d’identificar
el tipus de feina que s’està cercant. El
primer pas per fer una cerca del tipus que
sigui és saber el que s’està buscant, això
és aplicable a qualsevol procés, sigui per
oci, per estudis, per fer un regal o per treballar. Així que se sap el que es busca es
pot planificar l’estratègia per trobar-ho.
Un bon exemple es podria trobar en els
viatges per vacances, els quals són planificats amb molt temps d’antelació perquè,
fins que no s’ha concretat el destí, no es
poden reservar els bitllets i l’allotjament,

1. RODRÍGUEZ MORENO, M.L.: Fonaments i prospectives de l’Orientació Professional a Catalunya, Barcelona: Laertes 1987.

3. ROSELLÓ CEREZUELA, D: Diseño y evaluación de proyectos culturales. Barcelona: Ariel, 2004.

2. DELGADO GARCÍA, A.M.(coord.) et al. Evaluación de las competencias en el espacio europeo de educación superior. Editorial J.M. Bosch Editor, 2006.

4. DAFO: tècnica que analitza les «debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats», s’utilitza per fer diagnosis, tant per analitzar necessitats com per avaluar resultats.
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Les característiques endògenes són
aquells factors interns de la persona que
poden ser objecte de modificació, en
aquest grup es troben la formació, l’experiència i la personalitat. En l’altre extrem
hi ha les característiques exògenes, que
representen els factors externs a la persona; no està al seu abast modificar-los,

prendre decisions sobre el seu futur no
hauria de suposar una tasca difícil de
fer. Les eines i les metodologies exposades pretenen ser un ajut. Així que es
tinguin els elements d’autoconeixement
cal afrontar-los amb maduresa, racionalitzar-los i posicionar-se envers una trajectòria per iniciar i seguir.

Factors exògens

S’arriba, doncs, a la fase de saber de què
es vol treballar; com s’ha dit més amunt,
no es pot buscar allò que no es coneix
i tampoc és possible buscar-ho tot. Per
tant, el següent pas serà la definició de
l’objectiu professional, que en pot ser més
d’un, però no pot ser infinit. És necessari
concretar el lloc o els llocs de treball que
es busquen, perquè cada lloc de treball
té un procés de recerca i unes estratègies
determinades.

Situació personal: familiar, social,
econòmica.
Factors estructurals: econòmics,
polítics, socials i culturals del
context macro i micro

Una bona tècnica per definir l’objectiu
serà deixar volar la imaginació i fer una
projecció sobre què6, com7 i on8 s’estarà
fent a curt, mitjà i llarg termini.

es relacionen amb la situació sociofamiliar i econòmica i el context polític i cultural.

El camí traçat porta tota persona al compromís de prendre decisions respecte al
seu futur professional. Rodríguez Moreno
(1983)5 aborda aquest tema en l’etapa
escolar i indica que els joves i els adolescents han de prendre decisions sobre
la seva trajectòria formativa en edats
primerenques «(...) molt abans de complir els setze anys (...)». Per tant el fet que
un adult, tingui l’edat que tingui, hagi de

En el context socioeconòmic actual, la
incorporació de les noves tecnologies en
els processos de producció i l’evolució en
l’organització del treball han desencadenat canvis importants que han condicionat les formes de treball i han donat lloc a
un mercat de treball en constant canvi.
Aquesta situació ha fet emergir noves
formes d’organització en entorns empresarials amb el consegüent canvi en les
exigències del mercat laboral. És en
aquest marc on les competències9 dels
professionals cobren molta importància
perquè, a més dels coneixements (sabers),
han d’integrar altres qualitats d’índole
transversal que els permetin saber ser i
saber estar.

Font

Posteriorment és bo fer una valoració
de cadascuna de les característiques i
així situar-se sociolaboralment. Aquesta
anàlisi permetrà avaluar l’ocupabilitat en
relació amb l’ocupació de preferència.
L’autodiagnosi haurà proporcionat, a la
persona, pistes de les coses que li agraden
i les que no. Aquest exercici introspectiu
sobre la seva experiència vital fa constatar que les decisions preses al llarg de la
vida obeeixen a motivacions i interessos
concrets que van conduint la persona. La
reflexió ajudarà a relacionar aquests interessos amb les funcions i tasques per les
quals es té més inclinació. És així com
s’arriba a la part més important del projecte professional: la presa de decisions.

Noves formes d’organització

Una aproximació al concepte de competència ens aporta diferents definicions, segons el marc i context de referència; així es pot parlar de competències en la selecció de recursos humans a
les empreses, en el currículum escolar i
universitari, en la formació ocupacional i
contínua, etc.
De les diferents classificacions que es
poden trobar de les competències, el
model ISFOL10 identifica tres tipus de
competències. Les competències tècniques, les transversals i les de base.
Les competències tècniques són aquelles
capacitats necessàries per al desenvolupament de les funcions específiques en
el lloc de treball. En el cas del pedagog
i psicopedagog, els coneixements adqui-

Autors
M.Gómez UBiergo

GÓMEZ I UBIERGO, M. La Inserció
Laboral per Competències. Dossier
de curs. Barcelona: APILC, 2004

BLANCO PRIETO, A.
Trabajadores competentes.
Madrid: ESIC, 2007.

FUNCIONS

ÀMBITS D’INTERVENCIÓ

Direcció i organització
Observació i anàlisi
Intervenció i avaluació
Orientació i tutorització
Investigació i innovació

Educació no reglada
Educació Reglada
Esport
Justícia
Mediació
Noves tecnologies i mitjans de comunicació
Organitzacions
Promoció Econòmica i Ocupació
Salut
Serveis Personals
Sociocultural i Socioeducatiu
Font: Article, referenciat, de la Sra.
Rodríguez, sobre perfils professionals del pedagog/a i psicopedagog/a.

Font: ponència, referenciada, del
doctor Riera, sobre la tasca del
pedagog/a i psicopedagog/a.

5. Obra citada: pàgina 111 i 112.
6. GÓMEZ I UBIERGO, M (2005) Ponència. «El portafoli de projecte professional: una eina per a l’avaluació de competències» en les X Jornades ACO: els nous Reptes de l’Orien-

DELGADO GARCÍA, A. M. (coord.); et
al. Evaluación de las competencias en el
espacio europeo de educación superior.
Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2006.

Model de desenvolupament del
sistema integrat de qualificacions
i formació professional de CatalunyaDocument de debat, 2005

rits en la carrera els proporcionen aquest
tipus de competència que els capacita per
a l’exercici de les funcions i tasques que
els són pròpies.
Les competències transversals són de
caràcter actitudinal i evidencien com es
relaciona la persona amb el seu entorn.
Són de vital importància per als professionals de la pedagogia, atesa les característiques de les seves tasques i funcions.
Finalment tenim les competències bàsiques, adquirides en la formació bàsica i
imprescindibles per desenvolupar-se en
una ocupació. Les exigències són diferents
segons el punt de partida formatiu de la
persona; en el cas de titulacions universitàries, superen el marc de les instrumentals, situant-se en aquelles aptituds neces-

Algunes definicions
Conjunt d’habilitats, destreses i capacitats necessàries per desenvolupar de manera
eficaç i eficient les funcions i les tasques d’una professió determinada.

Instituto Nacional de
Empleo (INEM)

El concepte de competència engloba no només les capacitats requerides per a l’exercici d’una activitat professional, sinó també un conjunt de comportaments, facultat
d’anàlisi, presa de decisions, transmissió d’informació, etc. considerats necessaris per
al ple acompliment de l’ocupació.

A. Blanco Prieto

Conjunt integrat de coneixements, trets i constructes psicològics que es posen de
manifest quan s’executa una tasca o es realitza una feina, i que estan causalment relacionats amb l’execució reeixida de la mateixa.

OCDE
Informe DeSeCo (2005)

És la capacitat de respondre a les demandes i portar a terme tasques de manera adequada. Cada competència es construeix per mitjà de la combinació d’habilitats cognitives i pràctiques, coneixements, motivació, valors, actituds, emocions i altres components socials i conductuals.

AQU
Document Marco
General para la integración europea, 2003

Una combinació de sabers tècnics, metodològics, socials i participatius que s’actualitzen en una situació i en un moment particular.

Rué i Martínez

La capacitat de respondre amb èxit a les exigències personals i socials que ens planteja una activitat o una tasca qualsevol en el context de l’exercici professional.

Institut Català de Qualificacions Professionals

Capacitat que es mobilitza en un entorn professional determinat, a partir d’uns
recursos propis i externs, per tal d’assolir uns resultats preestablerts.

tació (23 i 24 de novembre de 2005)
7. RIERA, J. (2003) Ponència «La tasca professional del pedagog/psicopedagog en els diferents àmbits professionals d’actuaciò», I Jornades del Col•Legi de Pedagogs de Catalunya
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(14 de juny de 2003). Educació i Xarxa, núm. 0. Barcelona: Col•legi de Pedagogs de Catalunya

9. GÓMEZ UBIERGO, M. La Inserció Laboral per Competències. Dossier de curs. Barcelona: Associació de Professionals de la Inserció Laboral de Catalunya. 2004.

8. RODRIGUEZ GASCONS Article «Nou Servei de Perfils Professionals del pedagog/a i psicopedagog/a», Revista Educació i Xarxa, núm 1. Barcelona. Col•legi de Pedagogs de Catalunya

10. GÓMEZ UBIERGO, M. Obra citada.
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sàries per fer front al requeriment del segment laboral al qual es vol accedir.

L’ànalisi de l’ocupabilitat
Seguint les pautes per a l’elaboració del
projecte professional, arriba el torn de
l’anàlisi de l’ocupabilitat11 en relació amb
les ocupacions de preferència, d’acord
amb els objectius professionals.
En aquest apartat serà necessari fer una
tasca d’investigació al més exhaustiva
possible, s’ha de conèixer com està el
sector i l’ocupació per la qual s’ha optat.
És una tasca de recerca que els universitaris, estan especialment preparats per
dur a terme.
Es pot fer mitjançant l’anàlisi de les
ofertes de treball que, d’aquest sector
o àmbit, s’ofereixen, així com d’articles

A partir de l’anàlisi d’aquestes dades es
podrà valorar la distància que hi ha entre
els requeriments del mercat de treball
quant al perfil professional i les condicions contractuals en relació amb l’ocupació de preferència, per valorar-ne l’assoliment. Cas que no sigui assolible és
necessari replantejar els objectius inicials.
Aquest procés d’investigació caldrà fer-lo
per a cadascuna de les ocupacions a les
quals es vol optar, és per això que és
tant important definir en què es vol treballar (objectiu professional). L’estudi de
cada ocupació és una tasca que requereix
temps i esforç.
Un cop feta l’anàlisi de les ocupacions
diana i valorats els resultats, és l’hora de
la planificació per l’assoliment dels objectius. Caldrà identificar, concretar, prioritzar

Competències transversals

Competències de base
(algun exemple)

Empatia i escolta activa
Sensibilitat i tolerancia
Flexibilitat i adaptabilitat
Responsabilitat, autonomia i iniciativa
Gestió i resolució de conflictos
Habilitats comunicatives i relacionals

Coneixement d’un altre idioma de la
comunitat europea
Habilitats amb les eines ofimàtiques i
de comunicació
En comunitats bilingües: coneixement, segons normativa,
de les llengües oficials

i notícies relacionats, contactes amb
els sectors professionals (associacions,
col•legis, cambres, patronals, sindicats…),
etc. Caldrà obtenir dades sobre: l’índex
de creixement de l’ocupació, els contractadors, condicions contractuals, el perfil
exigible…
L’Ocupabilitat funcional fa referència als
elements objectius que corresponen al
grau d’adequació a l’ocupació, segons
criteris estructurals com l’edat, el gènere,
l’origen, entorn socioeconòmic, etc. La
disponibilitat, és aquell element subjectiu
que pot ser modificable per la persona, es
refereix a la motivació, hàbits, àmbit geogràfic, condicions contractuals, etc.

i temporitzar cadascuna de les accions de
l’itinerari: pla de treball de l’itinerari formatiu per a l’augment de les competències (tècniques transversals i de base) i
pla de treball detallat de les accions per
a la cerca de feina.
Cal seleccionar les estratègies adequades
en funció de cadascuna de les ocupacions
de preferència; els passos que s’han de
seguir per a l’elaboració de la planificació
serien:
- Identificar els canals d’accés a l’ocupació
de preferència.
- Conèixer i preparar les eines bàsiques
per a la cerca de feina: cartes de presentació i autocandidatura, diferents CV en
funció de l’oferta, el CV europeu, la fitxa
de seguiment de les candidatures…
- Conèixer el procés de reclutament i
selecció de l’ocupació de preferència; en
funció de les organitzacions convocants,
identificar el tipus de procés que es fa
servir: proves professionals i/o psicotècniques, entrevistes individuals o grupals...
- Seguiment i valoració de les accions realitzades; és la fase més important perquè
permetrà saber com s’està desenvolupant el procés de cerca de feina, millorar
i adaptar les estratègies en funció de les
necessitats detectades.

ANÀLISI DE L’OCUPABILITAT
ocupació 1
Ocupabilitat funcional
(factors objectius)
Formació
Experiència
Competències
Disponibilitat
(factors subjectius)

Exigible

Condicions

Disponible

El projecte professional esdevé un projecte al llarg de tota la vida; un cop iniciat
i en procés de desenvolupament, acompanyarà la persona en la seva trajectòria
formativa i professional, per tant és necessari anar-lo adequant a les circumstàncies
personals (emancipació, aparellament,
naixement de fills …) i a les circumstàncies
del mercat de treball, que, com s’ha dit a
l’inici, és dinàmic i canviant.

La població ha
d’entrar i sortir del
mercat de treball
diverses vegades, la
qual cosa requereix
que cadascú sàpiga
què vol fer i es
prepari per fer-ho,
és a dir, és necessari
tenir un objectiu
professional.
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Un exemple: els serveis personals
A tall d’exemple s’analitza l’àmbit de serveis personals, conegut també amb el
nom de serveis socials; les ocupacions
que té associades solen ser pròpies d’administracions públiques, organismes
autònoms, entitats del tercer sector, obres
socials d’empreses privades...
Les funcions del pedagog/a i psicopedagog/a encaixen en aquestes ocupacions,
segons la classificació que es mostra a
continuació:
Organització, innovació, disseny i producció:
ocupacions relacionades amb la direcció i
coordinació de centres i institucions i amb
el disseny, la producció, la implementació i
l’avaluació programes de prevenció i reinserció.
Desenvolupament de sistemes i processos;
intervenció: ocupacions relacionades amb
equips d’atenció a la infància i a l’adolescència i amb la formació de professionals en àrees de reeducació i habilitats
socials.

psicopedagog/a, es pot arribar a les ocupacions, per tant és molt important identificar-les, perquè estaran intervenint contínuament, en major o menor grau, en les
tasques que es desenvoluparan en l’àmbit
d’intervenció que s’estigui o es vulgui treballar.
Les sortides dels professionals de l’educació són molt àmplies, cada dia apareixen noves oportunitats perquè tant
el pedagog/a com el psicopedagog/a
puguin introduir-se en sectors professionals; molts cops només cal saber identificar-los. Per fer-ho cal fugir de les etiquetes i dels tòpics i fer servir la imaginació i la intuïció. És important fugir de
pessimismes que no condueixen enlloc i
que limiten el raonament i l’anàlisi de la
situació.
Per acabar, cal recordar que el projecte
professional és la clau per reeixir en la
cerca d’una feina que respongui a les
expectatives personals perquè la seva
elaboració conduirà obligatòriament a la
definició de l’objectiu professional i a la
planificació de les accions per assolir-lo.

Anàlisi, investigació, diagnosi i avaluació:
ocupacions relacionades amb els equips
multidisciplinaris de prevenció, atenció i
reinserció i amb els processos de canvi.
La conclusió seria que a partir de les
funcions, tant del pedagog/a com del
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La pedagogia a
Europa: els nous reptes
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És necessari establir un pla d’estudis comú entre països que promogui el
desenvolupament igualitari de la professió, que elimini les diferències de tipus
curricular, que sovint afavoreixen la desigualtat d’oportunitats entre els llicenciats d’un país i els d’un altre, i que s’adapti a les característiques de l’època
que vivim.

Introducció

Estat de la qüestió acadèmica

El segle XXI ha provocat canvis en la
manera d’entendre la formació i la professió del pedagog en l’àmbit europeu.
Les funcions i els àmbits d’intervenció
han evolucionat paral•lelament al desenvolupament social i a les transformacions de les necessitats educatives de la
població, i s’ha donat pas a un nou perfil
de pedagog.

En l’actualitat, els estudis de pedagogia
estan formats per plans curriculars diferents depenent del país de la Unió
Europea en el qual s’emmarquin. Els criteris de fonamentació i organització dels
estudis universitaris de pedagogia estan
dividits sota dues línies de pensament: la
primera, basada en la pedagogia com a
teoria i la investigació com a objectiu, i la
segona, enfocada cap a la pràctica pedagògica i l’experimentació.

La societat europea del moment es caracteritza per les TIC, l’educació no sexista,
la immigració, la cerca d’igualtat, la globalització, el benestar, la privatització de
l’ensenyament i altres aspectes als quals
s’ha d’enfrontar la pedagogia. Aquestos
són els resultants de la «tercera via»
(Giddens), que correspon a l’època en
què vivim, que va més enllà de la societat del benestar i que es fonamenta en
la igualtat, la llibertat, la democràcia cosmopolita i sobretot en el diàleg, tots ells
aspectes derivats de la globalització i que
influeixen en gran manera sobre l’educació i la renovació pedagògica.
Tots aquests fets comporten, en l’àmbit
acadèmic, la necessitat d’establir un pla
d’estudis comú entre països que promogui el desenvolupament igualitari de
la professió, que elimini les diferències
de tipus curricular, que sovint afavoreixen
la desigualtat d’oportunitats entre els llicenciats d’un país i els d’un altre, i que
s’adapti a les característiques de l’època.
Respecte a l’apartat professional, es converteix en l’objectiu primer la redefinició
de competències del pedagog dins el
marc europeu per tal d’arribar a una normalització professional.

30

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

Molts pedagogs en l’acabar la carrera,
no troben feina i se centren en tasques
no relacionades amb els seus estudis.
Un dels motius és que els àmbits professionals no estan ben delimitats i que,
per tant, els llocs de treball es destinen
a altres professionals amb els que coincidim en funcions. D’altra banda, podem
destacar la necessitat d’ampliació d’estudis i renovació dels coneixements dels
pedagogs per tal d’optar a un lloc de treball digne, la qual cosa provoca que el
nostre procés formatiu s’allargui més que
el d’altres especialitats. Un altre motiu de
l’alienació laboral és el baix reconeixement professional i el desconeixement de
les nostres competències i habilitats per
part de la societat, així com la lenta obertura cap a nous àmbits professionals.
En el futur, els estudis de pedagogia s’han
de basar en els mateixos principis i coneixements a tot Europa i, per tant, han de
rebre el mateix reconeixement i proporcionar les mateixes oportunitats laborals. En aquest sentit el Pla de Bolonya i
l’EEES (espai europeu de l’educació superior) afavoriran la unificació de plans curriculars i crearan un ensenyament de

pedagogia comú per a tots els europeus.
Aquest no s’ha de basar en conceptes
academicistes sinó en conceptes professionals perquè, en definitiva, ens estan
formant per a una professió. Calen doncs,
unes nocions que assentin les bases per
al desenvolupament de la vida laboral, i
no uns coneixements útils només per respondre positivament a les avaluacions i a
la formació acadèmica.
El pla d’estudis s’ha de basar en uns
coneixements útils i actuals, que corresponguin a les necessitats i requeriments
professionals amb què es troben els
pedagogs en finalitzar els seus estudis i
en inciar la vida laboral. S’ha de promoure
un ensenyament que potenciï el treball
de l’alumne, el coneixement pràctic, l’experimentació i la creativitat i que tingui en
compte els avenços corresponents a les
noves tecnologies.
La pedagogia pot fer un bon ús de les
noves eines tecnològiques que se li presenten, adaptant-les, modificant-les i
adequant-les a cada una de les necessitats laborals. Atès que es tracta d’un nou
camp professional en el què especialitzar-se i treballar, el pedagog pot trobar en
l’àrea de les noves tecnologies un àmbit
emergent i innovador, que és la base del
present i el futur de l’educació.

Estat de la qüestió professional
En l’actualitat, els àmbits professionals
del pedagog es troben influenciats directament per la globalització, que comporta canvis en aspectes que determinen
de manera directa l’educació de les persones, com són: el sistema de valors, la
potenciació del respecte, l’empatia i la

tolerància. Aquesta disciplina s’encarrega
d’aquests nous objectius educatius i els
emmarca dins l’àmbit sociocultural mitjançant la pedagogia de la inclusió, que
té com a elements clau el coneixement
mutu, l’acceptació com a condició, la valoració com a impuls, la cohesió social i el
desenvolupament de les persones com a
horitzó i la ciutadania intercultural com a
procés (Bartolomé, 2003).
La pedagogia s’enfronta, doncs, a
diversos reptes. Per una banda, el de
promoure uns sistemes de valors diferents (educació en valors) i una pedagogia de la comunicació que permeti la
interrelació entre centres i el diàleg com
a principi fonamental de tot programa
educatiu. Per l’altra banda, la pedagogia
s’ha de repensar els continguts de l’educació, que han de respondre a la realitat
en la què ens trobem, una societat multicultural i multilingüe. En els centres educatius cada vegada es fa més necessària
la figura de pedagogs especialitzats en
l’àrea sociocultural i sobretot en l’àmbit
de la mediació per donar resposta a les
noves demandes de les poblacions culturalment heterogènies (Alcalá, 2004).

peus unificarà criteris, està promovent
l’especificitat dels ensenyaments dels
que parlem. Penso que la intervenció
dels pedagogs en aquesta nova àrea és
important, ja que la tasca orientadora i
formativa comença a ser significativa en
empreses, com les proves pilot d’universitats com la UAB, on els professors estan
rebent cursos impartits per pedagogs per
tal de conèixer les noves terminologies
i el nou funcionament de l’estructuració
dels crèdits universitaris europeus. Es
tracta d’una nova relació entre professors
i pedagogs en la qual ells confien en els
nostres sabers i nosaltres ens enriquim
amb la seva experiència.
I és observant la necessitat de renovació
de coneixements dels professors que
podem entreveure un nou àmbit d’actuació, que és la formació continuada a les
empreses. Actualment, es considera que
les persones han de formar-se durant
tota la vida professional per tal que els
seus coneixements no quedin obsolets.
D’aquesta manera, sorgeix un nou concepte de formació, que ha introduït el
paper del pedagog en institucions on
abans no teníem cabuda.

I de la mateixa manera que es perfilen
els àmbits d’intervenció de la pedagogia
a través de la influència globalitzadora,
també s’han d’anar redefinint els perfils
professionals dels pedagogs dirigint la
mirada al conjunt d’Europa, que és, entre
altres coses, el nou àmbit d’actuació, que
podríem anomenar àmbit d’Educació i Unió
Europea. S’ha de començar a respondre a
una educació que tingui en compte un territori molt més extens que el de qualsevol
país, mitjançant un currículum pensat des
d’una visió no nacionalista, sinó europeista, d’unificació.

Perspectives de futur

Per acabar, podem destacar una mostra
de la revalorització de la nostra professió
que trobem en la diferenciació que s’està
produint entre pedagogs i mestres, ja que
es redefineixen les tasques i els àmbits de
cada un dels col•lectius. A Espanya, per
exemple, des de l’aplicació de la LOGSE,
el paper dels pedagogs és més clar, ja
que se n’exigeix la participació en els
centres educatius de secundària, la qual
cosa ha ampliat l’àmbit professional dels
pedagogs en l’àrea de l’educació reglada.

Els pedagogs han de continuar mostrant
i reivindicant la seva figura en la societat, però, per tal de dur a terme aquesta
empresa, cal una unificació de criteris i
una sola manera d’entendre l’ensenyament de pedagogia, la qual cosa afavorirà
un millor desenvolupament professional.

En l’àmbit europeu, l’anomenada convergència europea, que amb els crèdits euro-

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

L’exercici professional del pedagog s’està
redefinint i començant a mostrar en
àmbits que ocupen qualsevol aspecte
de la vida, educació formal, no formal i
informal. El pedagog ja no es considera
només com una mena de mestre, sinó
que se li estan reconeixent moltes competències i habilitats professionals específiques. Mostra d’això és que se’l requereix
en nous àmbits com el de les empreses,
les TIC, sociocultural, el lleure, l’educació
superior, etc.

Si la professió segueix les directrius de
difusió, renovació i estructuració de l’ensenyament, en un futur, es veurà més
revaloritzada i es crearan llocs de treball indicats específicament per a nosaltres. D’altra banda, s’aconseguirà que la
societat prengui consciència de la impor-

Josep M. Elias fa entrega del III Premi
d’Assaig Pedagògic a Íngrid Noguera

tància històrica i actual de la pedagogia
en el desenvolupament de la població i el
manteniment de la qualitat de l’educació.
Finalment, l’exercici professional del
pedagog a Europa anirà en augment
sempre que els professionals d’aquest
àmbit segueixin lluitant pel seu reconeixement social i laboral i unint forces per
renovar periòdicament l’ensenyament de
pedagogia. I són els col•legis professionals, després de les universitats, els que
han d’iniciar aquesta tasca unificadora i de
comunicació entre països, promoure l’intercanvi de coneixements i d’experiències
entre professionals i crear una borsa de treball global que atengui les demandes laborals dels pedagogs en l’àmbit europeu.
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Segurament estem acostant-nos a plantejaments més utòpics, propis d’una
visió de la societat educadora, però és que
realment en la mesura que tots, des del
nostre espai professional, ciutadà, social
o familiar, siguem conscients que eduquem estarem tendint a aquests plantejaments.

Aquest assaig s’emmarca en una reflexió global que transcendeix qualsevol
àmbit d’intervenció específic del pedagog per situar-nos en una perspectiva
més àmplia que vol reflexionar sobre la seva missió interpel•lant, d’aquesta
manera, el sentit ètic i ontològic de la seva acció professional.

D’un temps ençà els discursos pedagògics
dominants posen l’accent a alertar-nos que
els reptes educatius són cada cop més exigents i complexos i que, per tant, cal buscar
fórmules també exigents i complexes que
hi donin resposta. Es parla d’una societat
en constant canvi que porta a afirmar que
més que en una època de canvis sembla
que som en un canvi d’època. En aquest
nou escenari, per descomptat, l’educació
hi té molt a dir i a fer.
En aquest sentit, el present assaig s’emmarca en una reflexió més global que
transcendeix qualsevol àmbit d’intervenció específic del pedagog per situar-nos en una perspectiva més àmplia
que vol reflexionar sobre la seva missió
interpel•lant, d’aquesta manera, el sentit
ètic i ontològic de la seva acció professional. Així doncs, des de la nostra perspectiva, una de les responsabilitats que
tenim els professionals que ens dediquem a l’educació passa per ser conscients del moment en què vivim i entendre
que tenim el repte de saber-nos-hi situar
de manera adequada i responsable per
tal de contribuir a construir una societat
més equilibrada i sostenible.
Sovint es fa referència a la delegació de
responsabilitats educatives que recau de

manera excessiva en un sol agent (llegeixi’s l’escola) quan el repte educatiu
és prou ampli, ambiciós i complex per a
deixar-lo en mans d’un sol agent o d’una
sola institució. A més a més, determinades actituds desresponsabilitzadores
estan portant al col•lapse la institució
educativa «clàssica» que, en veure’s desbordada per aquesta delegació de funcions educatives, se sent ja incapaç de
fer front a les noves exigències derivades
del moment i l’època en què vivim. I en
serien exemples, per citar-ne alguns de
rellevants, els fluxos d’immigració o l’impacte de les noves tecnologies, exigències a les quals és cabdal que l’escola respongui, però que sovint no pot abordar
òptimament enmig de tanta demanda.

La missió actual dels pedagogs
Lluny de ser pessimistes ni apocalíptics,
pensem que justament els pedagogs
tenim el deure d’entendre què està passant i la missió de fer aportacions crítiques que contribueixin a reequilibrar els
models de resposta al repte educatiu i
que s’allunyin de visions excessivament
reduccionistes1. Així doncs, entenem que
aquestes serien les raons fonamentals
que ens han de portar a plantejar el repte
educatiu des d’una perspectiva renovada.

que dissenya un parc, etc. de fins a quin
punt la seva intervenció genera també
una acció educadora (o deseducadora) i
que en aquest sentit cal que tots anem
alhora.

Des d’una perspectiva que contempli la
coresponsabilitat de diversos agents educatius —o amb implicacions educatives—
i des d’una comprensió del fet educatiu
com a projecte compartit entre tots
aquests agents implicats.
Sens dubte, el futur de l’acció pedagògica es troba, per tant, en la interprofessionalitat i en el treball en xarxa. Hem de
deixar d’imaginar la feina de l’educador,
del mestre, del pedagog, etc. en solitari
per passar a imaginar-la des d’una perspectiva conjunta i reticular. I en aquest
nou escenari educatiu el rol del pedagog
té una clara missió de fer possible aquest
canvi paradigmàtic.
Així doncs, una primera funció del
pedagog hauria de ser la de fer visible tot
allò d’educatiu que hi ha a l’entorn, a la
comunitat, a la ciutat, per passar a imaginar projectes educatius més comunitaris i compartits. Així com paral•lelament
fer adonar als diferents agents educatius
o amb implicacions educatives de quines
són les seves responsabilitats. Tots tenim
clar que en el difós món de l’educació no
formal i informal2 hi ha un gran capital
educatiu, però és necessari fer conscient
el metge, el treballador social, la televisió, l’entrenador esportiu, l’arquitecte

No obstant això, i més enllà d’aquesta
funció del pedagog com a conscienciador del valor educatiu d’espais, contextos, escenaris i agents, —funció que al
capdavall cerca de fer real la coresponsabilització educativa i per tant, la idea de
l’educació com a projecte compartit— ,
creiem que hi ha d’haver una altra funció,
que vindria en segon terme, i que també
és cabdal: la de fer realitat la intervenció
interprofessional. Així doncs, i més enllà
de conscienciar de manera més o menys
general a tots els qui realitzen accions amb
implicacions educatives, cal fer un treball
sistemàtic i rigorós per fer realitat la coresponsabilitat educativa en l’àmbit específic
de la intervenció socioeducativa.

Potenciar la coresponsabilitat educativa
La intervenció professional al nostre país
encara es constata molt parcel•lada. Cada
professional desenvolupa la seva tasca
sense tenir en compte els punts de contacte amb altres companys de professions
properes o afins. I això és així perquè no
tenim el costum ni la cultura de fer-ho
d’una altra manera, així com tampoc no
tenim la formació adequada per fer-ho
diferent. Tanmateix, i de manera majoritària, les realitats que necessiten una
intervenció socioeducativa no es poden
abordar des d’una sola perspectiva.
Pensem per exemple en les drogodependències, en els transtorns d’alimentació o
en el fracàs escolar, per citar només algun
exemple, i ens serà fàcil d’imaginar que,
si volem fer-hi front de manera òptima,
necessitarem la intervenció de mestres,

Mireia Civís, guanyadora del IV Premi d’Assaig Pedagògic

És necessari fer
conscient el metge,
el treballador
social, la televisió,
l’entrenador
esportiu, l’arquitecte
que dissenya un
parc, etc. de fins
a quin punt la
seva intervenció
genera també una
acció educadora.
educadors, professionals sanitaris, serveis
socials, policia municipal, entre d’altres.
Aquesta darrera reflexió ens mostra com
la idea de la coresponsabilitat educativa
ni està suficientment arrelada entre els
agents que desenvolupen accions que

generen uns certs impactes educatius
—malgrat que la seva funció no sigui específicament educadora— ni, —i això encara
és més preocupant—, entre els professionals que es dediquen de manera clara
i nítida a fer intervencions educatives o
socioeducatives.
En aquest sentit, és important posar de
manifest que darrerament es comencen
a endegar unes certes iniciatives que
apunten cap a projectes més globalitzats, més integrals i més comunitaris3.
No obstant això, quan ens hi acostem
constatem que sovint des dels diferents
sistemes del benestar (educatiu, sanitari, serveis socials, ocupació...) es plantegen aquests projectes, programes i
plans d’orientació integradora però que
finalment no acaba d’haver-hi contacte4.
Aquesta circumstància, doncs, ens porta a
la paradoxa que més enllà de l’orientació
i intenció d’aquestes pràctiques finalment
no hi ha relació ni sinergies entre elles.
En el disseny aquests projectes i plans
es manifesten de voluntat integradora i
integrada, però la realitat administrativa
i política, encara ancorada en compartiments estancs, no en permet el treball
suposadament en xarxa manifestat en
el seu disseny, o bé, quan es dóna, es fa
de manera parcial i limitada a demandes
molt específiques.

1. Si bé a nivell teòric podríem dir que l’equiparació d’educació a escola està superada no ens ho mostra així la pràctica, que continua essent restrictiva respecte de qui considerem
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que té la major responsabilitat en educació.

3. Podríem fer referència, entre d’altres, als Projectes Educatius de Ciutat (PEC), als Projectes Educatius de Barri o de Poble (PEB, PEP), als Plans Educatius d’Entorn (PEE), a les

2. Difós en el sentit que apunta Fermoso (1994), el qual al seu torn es basa en el text de Natorp (1915) i sobretot pel que fa a l’educació informal. Així doncs, quan parlem d’agents

Xarxes Educatives Locals (XEL),...

amb implicacions educatives també ens referim a aquests agents que entre les seves funcions principals potser no hi ha la d’educar però en canvi les seves accions acaben tenint

4. Diferents treballs i estudis ho avalen. Podríem esmentar, per exemple: Collet i González (2003), Riera, Civís i Longás (2005), Civís i Riera (2005), Alegre (coord.) (2005), entre

efectes educatius.

d’altres.
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Iniciatives com els PEC, PEB, PEE, estudis
realitzats, projectes endegats, determinades reflexions en fòrums educatius, etc.
van en aquesta línia. Emperò, cal acabar
de consolidar i fer realitat el que fins
ara definiríem com a indicis i iniciatives
no plenament reeixides, i ens sembla
que el pedagog hi té un paper definitiu.

L’activitat independent del
pedagog, subjecta a IVA

B

BEREA ASESORAMIENTO Y GESTIÓN, SL
Tel. 93 451 88 11
Fax 93 451 91 27
REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES6

Conclusions
Així doncs, i per anar finalitzant, serien
tres les grans conclusions a què arribem
fruit de la reflexió apuntada fins al
moment. Conclusions que es desprenen
de l’horitzó de desig manifestat quant a
aconseguir una societat més coresponsable amb el fet educatiu i, com a conseqüència, un model d’intervenció socioeducativa més comunitària que entenem
que el pedagog té la missió de liderar.
En primer lloc, el pedagog ha de tenir
la funció i responsabilitat d’ajudar a fer
visibles els diferents agents, contextos i
espais educatius, tot conscienciant de la
funció educadora que de manera més o
menys explícita tenen. D’aquesta manera,
contribuïm a fer emergir tot un potencial
educatiu que sovint o bé està latent o bé
actua en sentit contrari (deseducant).
En segon lloc, el pedagog ha de tenir la
funció i responsabilitat de potenciar i fer
possible el treball en xarxa entre els diferents agents socioeducatius que intervenen en una mateixa realitat, compartint un mateix objectiu i basant-se en el

valor i sentit de la interprofessionalitat. En
aquesta línia, cal garantir que s’estén una
cultura de treball interprofessional però
també que formem de manera adequada
els futurs professionals implicats5.
I en tercer i darrer lloc, caldria treballar a nivell més macro i estructural,
interpel•lant directament les administracions pertinents, de manera que més
enllà d’uns canvis tècnics i pràctics en la
implementació es faci realitat un canvi
sociopolític, fonamentat en un canvi en
el paradigma d’intervenció, que permeti
tendir cap a aquesta comprensió sistèmica i complexa de l’acció socioeducativa
i sociocomunitària.
En síntesi, doncs, i sense poder estendre’ns més, seria aquesta la reflexió que
volem aportar i les grans conclusions i
línies de treball que ens semblen cabdals d’abordar. Pensem que el moment
és propici. D’una banda perquè la realitat és demandant i exigent i per tant no
tenim altre «remei» que respondre-hi.
Però de l’altra perquè, tal com hem anat
apuntant al llarg del text, s’està començant a caminar en aquesta direcció.

- Asesoría jurídica - Laboral - Fiscal - Contable - Mercantil
- Procesal civil - Matrimonial - Arrendamientos - Registral -
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5. Valdria la pena fer esment d’algunes iniciatives que s’estan començant a endegar en aquesta línia. D’una banda és rellevant el projecte Trama (http://fbofill.cat/index.
php?codmenu=09.01.06). Es tracta d’un projecte de recerca-acció interuniversitari que impulsa la Fundació Jaume Bofill entorn de l’adquisició de competències per al treball en
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L’impost sobre el valor afegit (IVA) és un impost indirecte que grava les entregues de béns i les prestacions de serveis realitzades a
Espanya per empresaris o professionals a títol onerós, amb caràcter habitual o ocasional, en el desenvolupament de les seves activitats
empresarials o professionals. Són empresaris o professionals les persones o entitats que realitzin, de manera independent, activitats
empresarials o professionals, entenent per aquestes les que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció, materials
i humans, o d’un d’ells, amb la finalitat d’intervenir en la producció de béns o serveis. La independència en el seu exercici i la finalitat
onerosa són essencials en el concepte d’aquestes activitats.
L’exercici de l’activitat de pedagog s’inclou dins de les prestacions de serveis i es considera activitat professional, sempre que es realitzi
de manera independent i amb l’ordenació per compte propi d’algun dels factors de producció, materials i humans. Si en el seu exercici es donen les notes d’independència en el mateix, i la seva finalitat onerosa, ens trobem davant d’una prestació de serveis subjecta
a l’impost sobre el valor afegit.
La llei estableix la no-subjecció a l’impost d’unes certes operacions, que es justifica, en alguns casos, perquè es realitzen per persones
que no són o no actuen com a empresaris o professionals i, en uns altres, per raons de simplificació o de neutralitat. Així mateix, la llei
estableix altres operacions que, encara que subjectes a l’impost, es troben exemptes de l’aplicació del mateix. I dins d’aquests supòsits
d’exempció, el que més s’aproxima en el seu concepte a l’activitat del pedagog es troba en les exempcions sanitàries, socials i culturals.
Ens podem plantejar la possibilitat de l’exempció dels serveis prestats pel pedagog, per tractar-se de serveis sanitaris o d’educació. No
obstant això, l’activitat del pedagog no és considerada sanitària a l’efecte de la possible exempció en l’aplicació de l’IVA. Igualment,
l’activitat del pedagog tampoc es pot recollir dins de les exempcions previstes per a l’educació de la infància i la joventut, encara que
és sabut que en ocasions es realitzen tasques més pròximes a l’ensenyament que a la pedagogia. Doncs bé, aquestes activitats únicament estaran exemptes de l’aplicació de l’IVA, en els supòsits en els quals es prestin serveis d’educació de la infància i la joventut;
de guarda i custòdia de nens; d’ensenyament escolar, universitàri i de postgraus; d’ensenyament d’idiomes; de formació i reciclatge
professional.
Una vegada establerta la subjecció del servei del pedagog a l’impost sobre el valor afegit, llevat en els supòsits comentats anteriorment,
hem de determinar quina quota ha de repercutir en les factures per aquest servei. Aquesta vindrà determinada per l’aplicació d’un percentatge, anomenat tipus impositiu, a una quantitat en la qual es valora el fet imposable, quantitat denominada base imposable. Per regla
general, la base imposable de l’IVA està constituïda per l’import total de la contraprestació de les operacions subjectes, incloent-hi
en la contraprestació les despeses accessòries. El tipus impositiu que s’ha d’aplicar a la base imposable és del 16 %. Cal dir que existeix
un tipus reduït del 7 % i 4 %, que s’ha d’aplicar en determinades situacions, entre les quals es troba l’assistència sanitària i parasanitària subjecta a l’impost, però dins de les quals no s’inclou l’activitat del pedagog.

xarxa en la formació inicial dels professionals de l’educació. D’altra banda, també ens sembla molt interessant el màster oficial en pedagogia social i comunitària que imparteixen

a les referències bibliogràfiques.

D’aquesta manera, podem concloure dient que, si exercim l’activitat de pedagog per compte propi, a la factura que emetem al destinatari dels nostres serveis hi hem d’afegir un 16 % en concepte d’IVA, què haurà de liquidar-se periòdicament davant l’Agència Tributària. En aquestes liquidacions, la suma de l’IVA de les factures emeses pot ser minorada per la suma de l’IVA de les factures rebudes,
quantitat que constitueix la quota que s’ha d’ingressar. En el cas que aquesta quota sigui negativa, pot compensar-se amb les quotes
positives de períodes posteriors, i es pot sol•licitar la devolució de la possible quota negativa a final de l’any.
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conjuntament la FPCEE Blanquerna i la Fundació Pere Tarrés (http://www.blanquerna.url.edu/inici.asp?id=fpcee.DoctMastOfi.PopMastOfi), que té entre els seus objectius principals:
“Oferir oportunitats per a l’adquisició i la pràctica de models d’intervenció socieducativa innovadors des del paradigma de desenvolupament comunitari i en xarxes sistèmiques
d’intervenció [...]”.
6. Si bé la bibliografia seria ben extensa, com es pot intuir en el rerafons de les idees expressades i defensades, optem aquí per cenyir-nos a les obres citades fent esment, per tant,
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L’impacte de la reforma
fiscal en l’estalvi
A finals de 2006 es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat la nova Llei de
l’impost sobre la renda de les persones físiques (Llei 35/2006), que incorpora una modificació parcial de les Lleis dels impostos de societats,
de la renda, de la renda de no-residents i del patrimoni.

En aquest article ens centrarem en els
efectes que aquesta nova normativa introdueix en la fiscalitat aplicable als productes
financers, en què es produeix un canvi significatiu: s’estableix una nova estructura
de tributació de les rendes generades per
aquests productes per mitjà de la creació
de la «base de l’estalvi».

PRODUCTE
GENERADOR
DEL RENDIMENT
Comptes a la vista, dipòsits i imposicions

BASE DE L’ESTALVI
FISCALITAT APLICABLE

Els interessos generats per aquests productes formen part de la
base de l’estalvi i tributen al tipus fix del 18 %. S’elimina la reducció
del 40% en cas de període de generació superior a dos anys.

Dividends: estan exempts de tributació els primers 1.500 euros que
Aquesta base de l’estalvi incorporarà els
rendiments del capital mobiliari: interessos, dividends, operacions de capitalització, contractes d’assegurança i guanys
i pèrdues patrimonials que es posin de
manifest en el cas d’una transmissió de
béns.
Abans d’entrar en l’anàlisi una mica més
detallada de cada un dels productes financers, destacarem dos aspectes d’aquesta
nova normativa:
• Amb la nova norma es vol donar un tractament neutral als rendiments dels diferents productes, de manera que la fiscalitat no sigui un element diferenciador.
• El període de generació dels rendiments
no té incidència en la càrrega fiscal.

Accions

Fons d’inversió

Assegurances de
vida-estalvi

Rendes vitalícies i temporals

BASE GENERAL
Plans de pensions

Amb tot, desapareixen els tipus incrementats del 25 % i 20 % per als habitatges
adquirits amb finançament aliè.

Plans de pensions
El límite anual de reducción será el menor
de:
Hasta 50 años
• 30 % rendimientos netos del trabajo o
actividades económicas
• 10.000 €

Finalment, tot i que és no menys important, el nou impost preveu una sèrie de
compensacions que s’establirà en la llei
de pressupostos anuals i també alguns
règims transitoris.

Más de 50 años
• 50 %
• 12.500 €

A la nostra entitat estem treballant per
incorporar a la nostra oferta de productes
d’estalvi algunes novetats que introdueix
aquesta nova norma i que aviat els farem
saber. El nostre objectiu és sempre oferir-los el millor assessorament i una oferta
altament competitiva d’opcions d’inversió.

GRUP BANCSABADELL

part de la base de l’estalvi i tributen al tipus fix del 18 %.
Es manté la possibilitat de traspassar la liquidació entre institucions d’inversió col•lectiva sense tributació, amb independència del seu termini de generació.

La base de l’estalvi tributa a un tipus fix
del 18 %, mentre que la base general
estarà subjecta a una escala de gravamen
que ha passat a tenir quatre trams, des
d’un tipus màxim del 43 % fins a un tipus
mínim del 24 %. Veiem en el quadre una
mica més detallada la tributació dels diferents rendiments generats per productes
financers.

Els rendiments generats per les assegurances de vida-estalvi
formen part de la base de l’estalvi i tributen al tipus fix del 18 %.

En la nova normativa es manté la deducció
del 15 % sobre la quota de l’impost de l’im-

Les rendes vitalícies i temporals tributaran al 18 %
per la part de la renda subjecta a tributació;
aquesta part estarà en funció de l‘edat de la persona assegurada en el moment de contractar-la, en el cas de renda vitalícia,
i en funció de la duració, en el cas de la renda temporal. S’eliminen les reduccions del 40 % i 75 % dels rendiments amb un
període de generació superior a 2 o 5 anys, respectivament.

Gràcies a l’acord signat entre el Col•legi de Pedagogs de Catalunya, TecnoCredit i el Banc Sabadell, a partir d’ara posem

Guanys obtinguts per la transmissió de fons d’inversió: formen

Nou esquema de l’impost sobre la renda
de les persones físiques

• Rendiments del treball
• Rendiments per activitats econòmiques
• Imputacions de renda
• Resta de guanys i pèrdues patrimonials (no procedeixen de transmissions d’elements patrimonials)

es cobrin en concepte de dividends; la resta forma part de la base de
l´estalvi i tributa al tipus fix del 18 %.
Guanys obtinguts per la transmissió d’accions:
formen part de la base de l’estalvi i tributen al tipus fix del
18%, amb independencia del seu termini de generació.

• Rendiments del capital:
+ Interessos de comptes / ITF i Dipòsits
+ Dividends
+ Rendiments de contractes d’assegurances
+ Rendes temporals i vitalícies
• Guanys i pèrdues patrimonials:
+ Per venda d’accions i fons d’inversió

port destinat a l’adquisició de l’habitatge
habitual, amb un màxim de 9.015 euros
anuals, juntament amb les quantitats
aportades en un compte habitatge per tal
d’adquirir el primer habitatge habitual.

Les aportacions a plans de pensions continuen reduint de la base
imposable general de l’impost (vegeu el requadre adjunt).
Les prestacions es consideraran rendiments del treball i s’i tegraran en
la base imposable general.

a disposició seva una selecció de serveis financers exclusius, adaptats a la seva activitat professional que desenvolupa i a
la seva economia personal..
El primer pas per gaudir d’aquests serveis és obrir un TecnoCompte a qualsevol oficina de SabadellAtlántico, sense comissions ni despeses d’administració, que li permet accedir a descomptes i altres condicions exclusives. A més, si vostè encara
no és client, en contractar el seu TecnoCompte, tindrà un descompte de 60 euros en la quota del Col•legi durant el primer
any.
Per ampliar aquesta informació i conèixer amb més detall els serveis financers que siguin del seu interès, passi per qualsevol oficina de Sabadell Atlántico. Si ho prefereix, pot concertar prèviament una entrevista trucant al 902 323 555.
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Raó de ser de
l’assegurament: avantatges
de l’assegurança de salut
L’assegurament neix com una solució a la necessitat que senten els grups
humans de protegir-se davant els fets imprevistos, les conseqüències dels
quals desborden la capacitat individual per a reparar-los.

La raó de ser de les assegurances de salut és cobrir un risc i minorar-ne les conseqüències. És a dir, enfrontar-se, amb tots els recursos
disponibles, a la possibilitat que ens sobrevingui una malaltia o un accident que, per norma general, a més del desconcert, sol comportar una despesa econòmica important.
Les prestacions més habituals que ofereixen les assegurances de salut amb cobertura total són: hospitalització per causa mèdica, obstètrica, quirúrgica i psiquiàtrica; medicina general, pediatria i totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques; assistència d’urgències
i teleconsulta mèdica les 24 hores del dia; tot tipus d’intervencions quirúrgiques; totes les proves diagnòstiques (anàlisis clíniques,
exploracions radiològiques, medicina nuclear) i qualsevol altra exploració complementària; assistència en viatge. La majoria d’asseguradores inclouen la cobertura d’algunes pròtesis.
Les asseguradores que ofereixen un grau més alt de prestacions ofereixen tot tipus de pròtesis; inclouen la psicologia clínica i la psicoteràpia; acupuntura, homeopatia i medicina alternativa a preus especials. Inclouen també tota la medicació oncològica (quimioteràpics convencionals, anticossos monoclonals...) i els antiemètics i protectors gàstrics. L’especialitat d’odontologia es contempla d’una
manera completa oferint als seus assegurats preus especials sense haver de concertar una assegurança complementària. Per acabar,
les assegurances més completes proporcionen serveis a domicili després d’una hospitalització.
Així doncs, l’ampli ventall de prestacions i serveis que ofereixen les assegurances sembla una opció responsable per fer front als problemes de salut que ens podem trobar. Normalment, la satisfactòria relació cobertura-preu és el més apreciat pels assegurats, cada
vegada més informats, sensibilitzats i exigents en matèria de salut. Més d’un milió i mig de catalans tenen assegurança mèdica privada
i prop de 10 milions en total a Espanya (un 20 % de la població) ha optat per aquesta alternativa.
És molt important, també, quelcom que no està escrit: la filosofia de cada companyia. No és el mateix una asseguradora que ha de
repartir beneficis als seus propietaris o bé a la seva matriu estrangera que una entitat que només defensa els interessos del col•lectiu
d’assegurats.

Mútua General de Catalunya
Mútua General de Catalunya, entitat asseguradora sense ànim de lucre que es caracteritza per oferir les cobertures més completes
i en les millors condicions, és a dir, aconseguint la millor relació quota-cobertura. La qualitat i l’abast de les cobertures és probablement el gran tret distintiu de la Mútua, i l’atenció impecable que els professionals de la salut dispensen als mutualistes, la seva millor
carta de presentació. Per aquest motiu més de trenta col•legis professionals, molts d’ells de l’àmbit de la salut, hi han dipositat la
seva confiança.
Des dels seus inicis, la Mútua ha establert diversos acords amb col•legis professionals, associacions, empreses i entitats de tota mena.
La Mútua dels Advocats de Catalunya, la Mútua dels Enginyers de Catalunya, els col•legis de farmacèutics de Barcelona i de Girona,
el Col•legi de Metges de Girona, el Col•legi de Psicòlegs de Catalunya, el Col•legi de Pedagogs de Catalunya, el Col•legi de Graduats
Socials de Barcelona, entre d’altres, han confiat en la Mútua General de Catalunya per tal de proporcionar als seus membres les
cobertures que necessiten i demanen. Els convenis signats amb els col•legis permeten als col•legiats accedir a l’àmplia gamma d’assegurances de l’entitat en condicions especials.
El Col•legi de Pedagogs de Catalunya està especialment sensibilitzat per oferir les millors assegurances de salut en les millors condicions. Si hi està interessat, es pot posar directament en contacte amb la Mútua General de Catalunya.

38

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

COL·LEGI DE PEDAGOGS DE CATALUNYA

39

Col•legi de Pedagogs de Catalunya
Vallirana, 69, baixos 2ª
08006 Barcelona
Tel/Fax 93 217 77 99
copec@pedagogs.cat
http://www.pedagogs.cat
TERRITORIAL TARRAGONA
Hotel d’Entitats (pàrquing la Pedrera)
Pons d’Icart, s/n, 6ª p.
43004 Tarragona
Tel. 977 25 24 32
concepcio.torres@pedagogs.cat
TERRITORIAL TERRES DE L’EBRE
Casal d’Amposta
Tarragona, 6
43870 Amposta
Tel: 977 70 75 00
hadar.ayxandri@pedagogs.cat
TERRITORIAL LLEIDA
Tel/. 647 801 831
victoria.gomez@pedagogs.cat
TERRITORIAL GIRONA
Tel/. 636 490 939
montse.musellas@pedagogs.cat

