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Mollet debat sobre el treball preventiu en la infància en
risc
L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha organitzat una jornada centrada en la
tasca del treball preventiu en la infància en risc i el paper que hi juguen els
serveis socioeducatius en l’àmbit local. Durant la jornada, que ha coincidit
amb el Dia Internacional de la Ciutat Educadora, s’ha posat com a
referència la tasca que es fa al Centre Obert de Mollet i l’espai de trobada i
de relació per als infants i les seves famílies que ofereix. Justament, aquest
2016, se celebra el 10è aniversari d’aquest servei municipal.
La Jornada Prevenció i món local ha aplegat tècnics de diferents municipis i
experts en família i escola amb l’objectiu de debatre entorn a la infància en risc i
el paper que juguen en aquestes situacions de vulnerabilitat el serveis educatius
en l’àmbit local.
En aquest sentit, l’alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha recordat que “Mollet
segueix sent referència i capdavantera en l’aplicació de polítiques socials
i, tot i que seguirem fent els esforços que calguin en aquest àmbit, els
ajuntaments no ho podem fer sols”. Per Monràs “tant l’Estat com la
Generalitat han de fer ús de les seves competències amb els recursos que
això comporta, i el que no té sentit és que els ajuntaments hagin d’anar a
pidolar unes subvencions que els hi corresponen per fer front als reptes
que afronten diàriament els seus ciutadans, especialment els més
vulnerables, i especialment els infants en risc”.
De la seva banda, la presidenta delegada de l’Àrea d’Atenció a les Persones de
la Diputació de Barcelona, Meritxell Budó, ha lloat la tasca que es fa a Mollet
“des del punt de vista preventiu i de seguiment” tot reivindicant que “s’hauria
de trobar un model comú per a tot el territori i així, els ajuntaments, podrien
compartir polítiques i actuacions”. Per Budó, “un exemple a seguir com a
model seria el Centre Obert de Mollet del Vallès”.
Durant la jornada, el doctor en sociologia, professor de la Universitat de Vic i
expert en resolució de conflictes i mediació familiar, Jordi Collet, ha reflexionat
entorn a l’acció socioeducativa per a famílies i infants assegurant que “fem molt
per les famílies i poques vegades treballem amb elles. Les persones, les
famílies, els infants, han de ser agents actius en tot aquest procés”.
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