El món del disminuït
INTEGRACIÓ SOCIAL
Moltes persones de la nostra societat, tant joves
com grans, no han sentit a parlar del barri barceloní del Raval o el desconeixen, perquè no tenen
la informació del que passa en aquest lloc. Hem
conversat una bona estona amb la Cínthia Garcia
i Tronu, que estudia integració social i treballa al
Casal d’Infants i Joves del Raval de Barcelona,
perquè ens expliqui què és aquest casal, com
treballen amb la integració social d’aquestes
persones que no tenen recursos i com les poden
ajudar a integrar-se tant en el món laboral com
en el familiar. Durant la xerrada, hem constatat
que és una noia molt simpàtica i que té una gran
sensibilitat envers altres col·lectius.

Cinthia Garcia Tronu, amb l’autor de la secció

Cínthia, per quins motius estudies integració
social?
Personalment crec que a través de l’educació es
poden canviar molt les coses, també perquè em
sento molt bé ajudant les persones que tenen alguna
disminució econòmica i social. Crec que és la meva
dedicació i m’agrada molt.

Quins projectes tens en un futur?
En un futur m’agradaria continuar treballant amb
nens i adolescents per poder dirigir i portar un
programa. Un dels meus somnis professionals és
poder treballar amb nens que hagin estat afectats
per una guerra o un conﬂicte bèl·lic i fer un estudi
sobre aquest tema.

Que és el Casal d’Infants i Joves del Raval de
Barcelona i quines tasques laborals i socials hi
feu?
És un centre on acollim infants i joves del Raval
quan són fora de les hores lectives perquè els joves
no entrin en contacte amb les drogues i, en el cas
dels nens, no hi estiguin ﬁcats, ja que són ﬁlls de
prostitutes o els pares són a la presó, etc. Fem un
reforç escolar i després, tasques de mediació i relació
interpersonal perquè tinguin una altra inﬂuència fora
de l’entorn habitual. Treballem molt l’autoestima els
seus propis recursos.

Quina secció de la revista t’agrada molt llegir?
«El món del disminuït», perquè trobo que és molt
interessant que hi hagi una secció dedicada a aquest
tema, i crec que tu, Josep, ets la persona més indicada per a introduir la gent i sensibilitzar-la en el que
tractem ara, ja que no queda tan lluny dels altres.

Parlem dels entorns familiars. Creus que les famílies que deixen els nens i adolescents és perquè
els pares no es poden fer càrrec dels ﬁlls?
La majoria de famílies del Raval són d’origen immigrant; hi ha nens que no tenen pares i viuen amb
els avis, molts viuen amb els pares però aquests no
són a casa, d’altres s’estan en centres d’acollida i la
major part, al carrer.

JOSEP COTS I OLLER

Vull donar les gràcies a la meva amiga Cinthia Garcia
i Tronu pel temps que m’ha dedicat a l’hora de fer
aquesta entrevista i donar a conèixer un món tan
interessant com és el de la integració social. Li desitjo
molta sort en tot.

Quina és la funció principal d’una integradora
social?
Hi ha molts perﬁls d’integradora social, segons el grau
del col·lectiu o l’especialització a què et vols dedicar
en els col·lectius de la infància en risc.
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