
posicionament progressista-tècnic-
ideològic, que engloba el treball
amb les persones, amb col·lectius,
en definitiva, amb el conjunt de la
població d'un territori -i no només
amb les persones que tenen carèn-
cies- per donar suport al desenvo-
lupament de les seves capacitats
per resoldre situacions problemàti-
ques, establir processos de progrés
social i de convivència. I mai hem
d'oblidar que totes les persones que
formem les comunitats pensem, 
sabem, volem i fem!

Creus que està generalitzat

aquest posicionament?

No. Quina incidència pots tenir
en una comunitat tancat entre
quatre parets de 8 a 15 hores? 

Amb l'arribada de la 

democràcia les coses canvien...

Quan va morir Franco jo ja tenia
molt clar que el meu treball l'havia
de pagar alguna administració.
L'Església ja havia acomplert amb
escreix el seu paper de suplència
dels poders públics. Aquesta tasca
ara la tenien que assumir els nous
ajuntaments democràtics. 

Per això, l'any 1979 vaig anar pri-
mer a l'Ajuntament de Sant Adrià

per crear l'Àrea de Serveis So-
cials i, un any més tard, em vaig
incorporar a l'Ajuntament de Bar-
celona, on entre d'altres respon-
sabilitats vaig gestionar els ser-
veis socials de Nou Barris, un
districte amb 200.000 habitants,
on vaig estar fins que l'any 1994
vaig passar a la Diputació de Bar-
celona, fins a la meva jubilació
l'any 2002.

Has estat 40 anys fent treball so-

cial comunitari. Com l'has vist

evolucionar?

Jo distingiria tres etapes. La pri-
mera, durant els anys 60, en plena
dictadura. Les metodologies esta-
ven vinculades a la beneficència i la
política social es despreocupa dels
serveis socials.

Durant els darrers anys del fran-
quisme i la transició, coincidint
amb una àmplia mobilització
ciutadana, es va anant perfilant i
professionalitzant el treball co-
munitari, a la vegada que es defi-
nien i organitzaven els Serveis
Socials.

Finalment, a partir dels 80, es de-
senvolupa l'Estat del benestar a
través de les lleis de Serveis So-

cials en diferents comunitats
autònomes i es posa l'èmfasi en la
qualitat dels serveis. Amb la in-
corporació de les escoles de Tre-
ball Social a la Universitat es va
guanyar en profunditat a nivell
teòric i de principis. En matèria
de política social, els treballadors
socials, considerats com a tèc-
nics, vam començar a prendre
part en la planificació.

I com veus el futur ?

Els treballadors socials han de re-
cuperar l'espai que els és propi,
treballar amb l'entorn i amb altres
sistemes de benestar, com ara ur-
banisme, ensenyament o sanitat,
recordant sempre que la base del
Treball Social Comunitari és la
PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

A banda de la teva tasca profes-

sional, estàs molt vinculada al

món associatiu, i especialment

amb la Fundació...

Formo part de la Fundació Cata-
lana de l'Esplai des de la seva cre-
ació, l'any 1996. El Pepe Gassó,
president de la Fundació, em va de-
manar que en formés part i jo vaig
acceptar per tal de contribuir des de
la meva experiència i trajectòria en
l'àmbit social.

Ets una de les membres més ac-

tives del patronat. Quina em-

premta t'agradaria deixar?

M'agradaria que el meu gra de so-
rra fos subratllar la importància del
treball comunitari també des dels
esplais, en el sentit que els moni-
tors i monitores treballin conjunta-
ment amb les famílies, amb els in-
fants i joves, amb els ajuntaments,
amb les altres entitats del seu en-
torn. I des de la Fundació hem de
donar prioritat a aquest recolza-
ment a les entitats i a les persones
amb l'objectiu de transformar la 
societat.

Aviat farà dos anys de la inau-

guració oficial de CENTRE ES-

PLAI al barri de Sant Cosme.

Quina valoració en fas? 

No hi ha dubte que ha estat una
aposta valenta i coherent. Em
preocupava força garantir que
CENTRE ESPLAI fos un equi-
pament realment obert al barri.
En aquest sentit he de reconèixer
que m'ha sorprès molt agrada-
blement l'èxit del nou equipa-
ment L'Esplai Esport i Salut que,
en el moment d'inaugurar-se, ja
té més de 500 abonats, la im-
mensa majoria veïns i veïnes del
barri i del Prat. 

En l'actual context de crisi econò-

mica i social, quin creus que ha

de ser el paper d'una entitat com

la Fundació?

Doncs el de subratllar la seva
aposta per la transformació i la
cohesió social. Ara més que mai.
I estic ben convençuda que ho
aconseguirem. La crisi ens farà
resituar, farem les coses dife-
rents, però seguirem treballant i
tirant endavant i ens en sortirem
perquè a la Fundació hi ha molta
gent veritablement compromesa.
Persones que ens identifiquem
amb el projecte. I això ens fa
molt forts.

Et van donar la Medalla al Tre-

ball President Macià. Et va

emocionar?

Em va sorprendre molt positiva-
ment. No em sento més important
per haver rebut aquesta medalla.
Però sento l'obligació d'agrair-ho. 

Agrair-ho als responsables de la
Generalitat i sobretot a tots els
amics i a totes les amigues que em
van proposar per aquest reconei-
xement; i a totes aquelles persones
que em van enviar missatges de
felicitació que, en llegir-los, em
fan sentir molt i molt estimada. 

Si no haguessis estat tre-
balladora social, series...
Pagesa.

Persones que admires en
la vida real? 
La família i alguns amics i amigues.

Els teus herois de ficció? 
No tinc herois.

Què és la felicitat 
per a tu?
Estimar i sentir-me estimada. 

La teva flor preferida? 
La gardènia.

Un llibre?
El que estic llegint ara: “Rebeldes
periféricas del siglo XIX”

Una música?
Clàssica, jazz, pop…

Una pel·lícula?
Che el guerrillero i
Che el argentino.

El teu menjar preferit?
Ous i patates fregides.

El teu somni?
Acabar amb l'exclusió i avançar
amb l'igualtat social.

ACABAR AMB L'EXCLUSIÓ

Qüestionari Proust 

Rosa Romeu recollint la Medalla al Treball President Macià de mans del President de la Generalitat
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93 474 74 74
www.esplai .org

Controla el pressupost
de la teva entitat!

Truca’ns al 93 4747474 o
envia’ns un email a info@suport.org

L'aplicació Projecció de Resultats et permetrà:

Confeccionar el pressupost de la teva entitat.

Comparar el pressupost amb les dades reals

i calcular les desviacions. 

Revisar periòdicament el pressupost.

Simular la projecció de resultats.

Prendre mesures correctores a temps.

Nou programa de
gestió per a ESAL
Aplicació informàtica creada com a
suport per al control de la gestió i per
al seguiment econòmic d'activitats i
projectes.
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