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em va permetre entrar-hi més a 
fons. Vàrem escriure dos llibres i 
he publicat bastants articles sobre 
el tema. Procuro sempre combinar 
la reflexió i la recerca amb la pràc-
tica de la solidaritat. 

Has estat en diferents organitza-
cions de voluntariat...
He estat secretari de la Fundació 
FIAS, durant una dècada, i he col-
laborat  uns anys, com a voluntari, 
amb Federació Catalana de Volun-
tariat Social. Participava en l’edi-
ció de la revista VOL, on vàrem 
publicar alguns monogràfics molt 
interessants sobre el voluntariat i 
col·lectius desafavorits. Ja ho sa-
bem: el sistema social és excloent: 
en temps de crisi, llança als marges 
tot allò que no interessa... sempre 
acaben rebent els mateixos!

Cap on ha d’evolucionar el vo-
luntariat? 
Hi ha molta gent amb ganes de col-
laborar, de fer la seva aportació. 
Hi ha projectes molt engrescadors 
i a mida. El que cal es que les 

cions com les d’abans: a proble-
mes nous, noves respostes; a nous 
reptes, noves alternatives.

La teva experiència com a docent 
va començar als instituts Boscà 
i Maragall...
Sí, però l’experiència que realment 
em va marcar com a professional 
va ser la de l’Escola Sadako, en 
els primers 1970. Allí, em vaig 
trobar amb un grup de mestres 
i d’alumnes amb els quals vaig 
aprendre l’ofici. Tot i que portava 
tres o quatre anys fent classe, em 
considerava un “novell”. En aques-
ta escola vaig aprendre a treballar 
en equip, a ser tutor, a dinamitzar 
equips docents a l’escola.

Després vas entrar a l’ICESB, a 
la universitat, i a partir d’aquí 
podríem dir que en matèria 
d’ensenyament has tocat totes 
les tecles...
Excepte en la Formació Professio-
nal, he estat en tots els nivells del 
sistema educatiu... Si, he conjugat 
el verb ensenyar  per activa, per 
passiva i per perifràstica... L’ex-
periència de l’ICESB fou molt 
important en la meva vida. No va 
acabar bé, però va valer la pena. 
En la Universitat he exercit, amb 
il·lusió i ganes, les funcions prò-
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Com va començar el teu compro-
mís amb l’educació?
Vaig néixer al si d’una família 
treballadora, a la València de la 
postguerra. Vaig haver d’ ajudar 
a casa per guanyar-nos el pa de 
cada dia. Tot i que no m’agradava 
massa, vaig estudiar batxillerat. De 
molt jove, vaig conèixer una apre-
nent de la Joventut Obrera Catòlica 
(JOC) que em va introduir als ide-
als d’aquell moviment. Molts anys 
més tard vaig treballar intensament 
en un moviment d’universitaris i 
estudiants cristians (MUEC).

Com et va influir la teva parti-
cipació en aquests moviments?
Vaig estar en les primeres assem-
blees constituents, a principis dels 
70. Va ser una etapa de la que em 
sento orgullós: érem part d’un 
moviment d’estudiants compro-
mès amb la democràcia, amb la 
societat, amb la universitat, amb 
la cultura, amb la fe. No fèiem po-
lítica de partit, però si formàvem 
militants des del pluralisme, l’au-
tonomia personal, la solidaritat i 
la comunió. 

Una escola de lideratge juvenil...
Allà es van formar no pocs líders 
polítics i socials actuals. Quadres 

tocant de peus a terra
salvador Carrasco és patró fundador de la Fun-
dació Catalana de l’Esplai, membre de la Comissió 
de Bon Govern i president de la seva Comissió de 
Polítiques. Nascut l’any 1942 a València, Carrasco 
és professor emèrit del Departament de Sociolo-
gia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat 
de Barcelona i responsable de l’àmbit de Coope-
ració Interuniversitària, CIDUI i Publicacions, dins 
la secció d’Universitat de l’Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE, UB). A més, va ser degà del Col·
legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i 
Lletres i en Ciències de Catalunya de 1988 a 1993. 
Durant deu anys va ser membre del Consell Escolar 
de Catalunya, i també va ser Subdirector General 
de Formació Permanent del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya, de 1993 
a 1996. 
Compromès amb causes socials, Salvador Carrasco 
sempre ha volgut tocar de peus a terra. Per això, 
a més d’exercir activament com a patró de la Fun-
dació també forma part del Club d’Esplai Pubilla 
Cases-Can Vidalet, d’Esplugues-L’Hospitalet de 
Llobregat, amb la idea d’exercir de pont entre el 
Patronat i el dia a dia de les entitats de base.
Per la seva trajectòria exemplar en el camp de l’edu-
cació i pel seu compromís amb la cultura i la societat 
catalana, el passat  26 de gener va rebre el Premi 
Ramon Fuster que atorga el Col·legi Oficial de Doc-
tors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències 
de Catalunya. Un reconeixement ben merescut! 

salvador Carrasco, professor i patró fundador de la Fundació Catalana de l’esplai

“no podem abdicar del 
nostre treball d’educadors”

al servei de la comunitat, sempre 
cercant l’ equilibri entre l’afir-
mació i la visió de país i la cons-
trucció d’una societat més justa, 
centrada en el desenvolupament 
d’allò que és comú i la promoció 
dels drets socials i personals. Van 
ser anys de molta activitat...

Aquests moviments han trobat 
relleu en l’actualitat?
Segueixen havent-hi moviments, 
però avui les coses són diferents i 
la seva la incidència molt distinta. 
No m’agradaria ser injust. El pe-
rill és mirar enrere i pensar que els 
temps passats van ser millors. Avui 
el compromís s’expressa i viu en 
formes molt diferents.

I el moviment 15 M?
És que l’afany de justícia i de lli-
bertat que han respirat els movi-
ments de joves no ha desaparegut. 
Però ara tot és diferent. Avui no 
tindrien sentit unes organitza-

pies del professor: la docència, la 
recerca, la gestió acadèmica i la 
transferència del coneixement a la 
societat.

I des d’aquesta perspectiva, com 
veus la situació actual del món de 
l’ensenyament?.
He seguit des de fa anys l’evolu-
ció de les estructures i del sistema 
educatiu. Arribes a la conclusió 
de que les lleis només creen les 
condicions de possibilitat per fer 
les coses. Però, el que realment im-
porta són els professors i la seva 
capacitat de treballar bé amb els 
seus alumnes; la capacitat d’inno-
vació, de creativitat, d’obrir ho-
ritzons... No dic que no s’hagi de 
protestar. Però, no podem perdre 
de vista que el repte està en el dia 
a dia a l’ aula, en la construcció de 
nous coneixements i en la realitza-
ció d’aprenentatges significatius. 
Això és irrenunciable. És el que 
més hauria de preocupar.

La teva implicació social t’ha 
portat a implicar-te a fons amb 
algunes causes.
Sí. Per exemple, vaig tenir l’opor-
tunitat de fer recerca sobre la 
realitat dels gitanos de Barcelona 
i Badalona. Ja els coneixia. Tinc 
bons amics entre ells. La recerca 
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sentit de la realitat


