
Opinió 16 Educació Social 

Alguns bons desitjos d'apadrinament 

La satisfacc ió i la responsabilitat que, alhora, suposa I' apadrinament de la 
promoció de I' any 2000 d'educadores i educadors soc ials de I' Escola Uni 
versitari a d ' Educació Social de la Uni versitat Ramon L1ull , m'obliga a pre
sentar a la consideració deIs nous diplomats alguns criteris de comportament 
que són evidentment del tot di scutibles' . 

Crec que és convenient afirmar el principi de que I' educador ho és en tots 
els moments de la seva vida i que seri a desitjable que el treball educatiu ti 
suposés una bona part de la propia realització. 

Admesa aquesta circumstancia prev ia m' agradaria desenvolupar un decaleg 
vinculat específi cament al compromís personal i professional deIs educadors 
socials. 

1. Cal educar en la informació. Educar en la informació significa te
nir la capac itat de recerca de les causes i c ircumstancies de la pobresa, de 
la violencia, de l'exclusió, de les migracions i de totes aquelles situac ions 
socials que seran objecte de la tasca diaria. Pero educar en la info rmac ió sig
nifi ca també realitzar, de cara a I'opinió pública, una lectura crítica de les 
notícies , una contrastació de les dades i I'intent de coneixer en quina mesu
ra els fets que se' ns expliquen han estat tergiversats, falsejats o escapr,:ats. 

2. Cal educar en la IIibertat i, quan calgui, en la desobediencia ci
vil. No cal reiterar aquí el valor de I' educació en la lIibertat, suficientment 
tractat arreu, pero potser sí que cal advertir deIs perill s que un contro l soc i
al creixent - fac ilitat per les noves tecnologies- su posa per a les lIibertats. 
Quan la lIibertat es veu amenar,:ada, i també quan les accions polítiques i so
cials són clarament injustes, I' educador - malgrat que pugui semblar para
doxal- ha d ' intentar promoure la desobediencia civil. La justícia i la lIi ber
tat ben entesa s' haurien de situar sempre per damunt de les lIeis. 

3. Cal educar en I'austeritat. La Terra té uns recursos limitats que 
han de servir per sati sfer les nostres necessitats i les de les futures generaci
ons. Tanmateix és evident que els qui habitem en els pa'¡sos industri ali tzats 
estem abusant des de fa anys d ' aquesrs recursos: e ls consums energeti cs i 
d 'aigua, la generació de residus, I' abandonament de deixalles perfectament 
útil s, els e levats ni vell s de contaminac ió en són algunes mostres. No és just 
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- ni a la lIarga possible- seguir aquest ritme i s' imposa I' austeritat personal 
i col· lecti va. Per tal que I' austeritat es pugui imposar caldra trencar el bino
mi segons e l qual una major felicitat equi val a un major consumo Ben al con
trari, sov int la qualitat de vida i, a la lI arga, la sati sfacc ió personal es millo
ra amb la responsabilitat en e l consum deis béns i en I' ús deis serveis. 

4. Cal educar en la solidaritat. La pobresa en el Tercer Món no té 
mesura; seixanta mil persones moren di ari ament de gana per falta de cober
tura de les se ves necessita ts basiques, I' esperan<;:a de vida en e ls paYsos afri
cans baixa constantment i e ls qui vi vim en e l món economicament desen
volupat di sposem d' una renda setanta dues vegades més gran que la cinquena 
part més pobra de la humanitat. Per altra banda, la pobresa a Espanya se
gueix re iteradament situada en els vuit milions de persones que ja fa cator
ze anys va assenyalar Caritas. Cal, dones, educar en la solidaritat, solidari 
tat que log icament no s' ha de limitar a almoines més o menys generoses o 
a ajuts al desenvolupament més o menys propers al 0,7% del PIB. Ens cal 
aprendre a repartir e l treball , a practicar el comer<;: just, a no evadir els im
postos, a no renunciar a l' anomenat estat del benestar i a pensar en termes 
de justícia soc ial. 

5. Cal educar en I'acolliment migratori.Val la pena recordar que la 
hi stori a de la humanitat és la hi storia de les migracions i que Europa es va 
industJi alitzar en bona mesura grac ies a successives onades d 'emigrac ió. Ara 
no podem tancar les portes als qui leg ítimament volen millorar, venint a casa 
nostra, les se ves condicions de vida. Contrari ament al que es pensa, la im
migració no és pas la causa de I' atur i des del punt de vista cultural repre
senta un notable enriquiment. Cal, dones, educar en I'acolliment de is emi 
grants i deIs refugiats polítics i fer veure a l' opinió pública que e l Planeta 
és de tothom. 

6. Cal educar per a la convivencia. Les noves tecnologies mal dige
rides ens poden dur a una soc ietat individualitzada en la qual la re lac ió hu
mana perdi sentit a favor de la re lació persona-maquina. Com deien a lguns 
deis acti vistes de l maig frances del 68: "tanquem el telev isor i obrim la fi 
nestra", que avui en di a traduiríem per: deixem per una lIarga esto na I' ordi 
nador, el vídeo, el te lefon mobil i e ls walkmans i dediquem-nos al passeig, 
a la tertúlia, a la creac ió artísti ca, a la lectura i a la sobretaula. 

7. Cal educar per a la pau. La pau no s'aconsegueix tan soIs mitj an
<;:ant e ls bons des itjos, sinó que se n ' han d 'anar creant les condicions men
tals, economiques, socials, jurídiques i polítiques. Des del punt de vi sta edu-
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catiu, hi ha tres qüesti ons espec ialment importants: l' eliminac ió de la vio
lencia com a motiu principal de I'entreteniment audiov isual , la mentalitzac ió 
sobre la inutilitat i perversió de les guerres, acompanyada de la convicció 
sobre la viabilitat de la prevenció i de la reso lució pacífica deis confli ctes i 
la denúncia de is instruments de preparac ió de la guerra. 

8. Cal educar en la coherencia. És convenient d ' una manera fona
mental la coherencia entre e ls fins i e ls mitj ans que es pOI expressar, per 
exemple, en diferents formes d ' objecc ió de consc ienc ia quan es diu vo ler la 
pau, en un con su m responsable quan es manifesta aprec iar el medi ambi 
ent, en una renúncia a determinats guanys financers quan l' etica de les in
versions és dubtosa, i en un arri scar la Ilibertat personal quan les Ili bertats 
col·lectives es posen en joco 

9. Cal educar en el compromís. L'educador soc ial és logicament par
ticipatiu de mena i assumeix les conseqi.iencies que aixo suposa. La impli
cac ió en entitats de Il eure i d 'educac ió no forma l, en associac ions ve'inals, 
en organitzacions no governamentals, en sindicats, en iniciati ves d 'econo
mia soc ial, en moviments i partits polítics, en canecs de responsabi litat pú
blica, representen opc ions possibles i em permetri a dir que obligades sem
pre que es cregui di sposar de les capacitats corresponents. 

10. Cal educar en l'esperanc;a. Els temps presents no aparenten sem
pre ser bons, pero prec isament per aixo hi ha cada cop més gent desconten
ta amb la injustíci a, amb la pobresa i amb la vio lenc ia. Els benestants ame
ricans protestant a Seattle contra un comen; internac ional injust, les xarxes 
i els moviments socials demanant al govern espanyol la condonació del deute 
ex tern de l Tercer Món, i un important contingent de cata lans rebutjant tota 
forma de preparac ió de la guerra al Parc de la Ciutadella, són exemples re
cents d'aquest desig de canvi. El canvi sera, sen s dubte, poss ible sempre que 
estiguem conven~ uts que no tenim el dret a perdre I 'esperan~a. 

Arcadi Oliveres Vicepresident de Justícia i Pau 
Professor del Departament d'Economia Aplicada de la UAB 
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