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gran oportunitat a milers 
d’infants i joves. Ajuda a 
equilibrar les desigualtats 
i educa en valors. 

Vostè coneix el món de 
l’educació en el lleure. 
Què en destacaria?
La involucració de joves i 
adults a favor de la infàn-
cia i dels valors com la soli-
daritat, el treball en equip, 
els projectes comunitaris, 
el respecte al medi ambi-
ent... són valors del món 
de l’educació en el lleure 
que no es poden perdre! 
Ara a Europa hi ha movi-
ments molt mediàtics de 
joves a favor del planeta, 
però això no ens ha de fer 
oblidar que a Catalunya fa 
molts anys que des del sec-
tor del lleure estem sensi-
bilitzant milers d’infants i 
joves en favor del respecte 
a la naturalesa!

Però també vull destacar 
un repte: tot i que hi ha 
entitats, com Fundes-
plai, que ho teniu molt 
en compte, en general el 
moviment de l’educació 
en el lleure ha de ser més 
inclusiu. Cal obrir més les 
portes a tothom i en espe-
cial als que ho tenen més 
difícil: els infants amb dis-
capacitat, de diferents orí-
gens, infants en situació 
de vulnerabilitat social...
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El Govern té previst un 
pla d’acollida?
Com a govern ho afron-
tem amb una estratègia 
que pivota en dos àmbits: 
millorar els processos d’a-
collida, tenir en compte 
quants en vindran, quin 
ha de ser el procés d’arri-
bada, la coordinació amb 
els diferents estaments, 
amb quina previsió hem 
d’obrir els centres d’aco-
llida. I la segona pota ha 
de ser la inclusió: hem 
de garantir la formació, 
l’aprenentatge d’un ofici, 
l’acompanyament a l’au-
tonomia i la inserció labo-
ral. També la coneixença 
amb els veïns i veïnes, la 
mentoria, el foment de 
l’esport i la cultura, del 
lleure, de l’associacionis-
me juvenil. 

Què pot aportar el ter-
cer sector, i en concret 
el lleure educatiu, en 
aquest procés?
El tercer sector és un pilar 
indispensable. Té equipa-
ments i un coneixement 
de l’àmbit de la protecció 
imprescindible. Hi ha un 
teixit de professionals 
involucrats i formats bà-
sics per fer aquest acom-
panyament als joves, per 
caminar al seu costat. 
Pel que fa a l’educació 
en el lleure, dona una 

l’entrevista
Georgina Oliva
Secretària d’Infància, Adolescència i Joventut 
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Europa s’hi viu molt bé, 
sense explicar totes les 
dificultats que trobaran... 
D’una altra, cal incardinar 
el fenomen dels menors 
migrats sols en un context 
de moviment poblacional 
a escala mundial com la 
immigració adulta, els 
desplaçats i les persones 
refugiades. 

Nosaltres el que estem 
dient a l’Estat és que ens 
informin i que siguin so-
lidaris amb els territoris 
que estem acollint. Hi 
ha comunitats autòno-
mes que no han vist ni 
un menor migrant. Amb 
aquelles parts del territo-
ri que estem fent l’esforç 
d’acollir i integrar, l’Estat 
hauria de tenir una res-
ponsabilitat: informació, 
transparència, mecanis-
mes de coordinació... 

...i recursos?
Exacte. El que no pot ser 
es que creïn un fons de 
40 milions i a Catalunya 
només ens en donin dos. 
Perquè no és el mateix 
atendre les persones que 
arriben en una pastera 
que garantir la integració 
dels joves a llarg termi-
ni, mobilitzant sistemes 
d’educació, de salut, de 
lleure... A Catalunya, a 
diferència d'Andalusia, 
aquests menors han vin-
gut per quedar-s’hi! 

Si no fos secretària 
d’infància, adoles-
cència i Joventut, 
què seria? 
Arqueòloga.

persones que ad-
mira a la vida real?
La meva mare.

El seu heroi/heroï-
na de ficció?
Indiana Jones.

Què és la felicitat 
per a vostè?
Compartir una esto-
na de tranquil·litat 
amb els meus fills.

La seva flor  
preferida?
La rosa.

un llibre?
'Jo confesso', de 
Jaume Cabré.

una música?
Bruce Springsteen 
i Els Amics de les 
Arts.

una pel·lícula?
'La llista de Shind-
ler'.

El seu menjar 
preferit?
Els espaguetis.

un somni?
La fi de les guerres 
i la violència en 
general. 

encara que no votin, tenen 
tots els drets a rebre una 
política activa a favor del 
seu benestar. Cal prioritzar 
les polítiques transversals a 
favor de la infància. 

La llei d’oportunitats 
i drets de la infància 
no s’ha desplegat al 
100%, per on s’hauria 
d’avançar?
Estem posant l’èmfasi en 
diferents aspectes: en el 
de la participació, en la 
prevenció i atenció co-
munitària, cap a l’atenció 
familiar des d’una visió 
holística. No actuar quan 
el problema ja ha esclatat, 
sinó fer prevenció de les 
vulnerabilitats. I una al-
tra de les prioritàries ha 
de ser el desplegament de 
la protecció efectiva dels 
abusos sexuals i la im-
plantació d’altres figures 
com la del procurador, per 
reforçar la garantia dels 
drets dels infants. 

damunt la seva taula hi 
ha el tema dels adoles-
cents i joves migrants 
sols. En tres anys s’ha 
multiplicat per 10 el 
nombre d’arribades, 
fins a les 3.659 del 
2018. Quina és la raó 
d’aquest creixement?
Primerament us diré que 
aquesta pregunta caldria 
fer-la al govern espanyol, 
que és qui en té les com-
petències i no ens informa 
degudament. Dit això, cre-
iem que aquest augment 
es deu a diversos motius. 
D’una banda hi ha una 
situació al Marroc que fa 
pensar als joves que no te-
nen futur i es propaguen 
els relats imaginaris que a 

a catalunya el per-
centatge de menors 
que viuen en risc de 
pobresa és del 29,5%. 
Gairebé un de cada 
tres. Què s'hi pot fer?
Cal un pacte de país a 
favor de la infància per 
deixar clar que és un tema 
prioritari. Sempre diem 
que, encara que sembli 
obvi, la primera mesura 
contra la pobresa infantil 
han de ser les polítiques 
d’ocupació per als adults 
amb menors a càrrec. 
També hi ha altres ins-
truments complementaris 
com la implantació de la 
renda garantida de ciuta-
dania. I reforçar mesures, 
que tot i que no arreglin el 
problema, ajudin a pal·l-
iar-lo, com poden ser les 
beques menjador, l’ober-
tura de casals a l’estiu, de 
centres oberts...

cal invertir més en 
infància? 
Sí. Cal garantir el benestar 
de tots els infants. I això 
passa per creure’ns que són 
ciutadans de primera. Que 

A Catalunya, 
els menors 
migrants han 
vingut per 
quedar-s’hi"
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Va néixer a Bar-
celona el 1980. És 

llicenciada en Socio-
logia i té estudis de 
Ciències polítiques 
i de l’Administració 

per la Universitat de 
Barcelona. Des de 
fa més de 15 anys 
es dedica a temes 
relacionats amb la 
immigració, dona 

i infants i joves en 
diferents entitats 
i administracions. 
Afiliada a Esquer-
ra Republicana de 

Catalunya, del 2006 
al 2008 va ser dipu-
tada al Congrés dels 

Diputats. Després 
d’un període com 
a directora de la 

DGAIA, l’octubre del 
2018 va ser no-

menada secretària 
d’Infància, Adoles-

cència i Joventut de 
la Generalitat de Ca-
talunya, un nou ens 

creat, entre altres 
motius, per garantir 

la transversalitat 
de les polítiques 

d’infància i joventut 
a tot el govern.
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transversals 
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