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El nen que no juga no és 
nen, però l’home que no 
juga perdrà per sempre el 
nen que vivia en ell i que li 
farà molta falta

ells i nosaltres per...  TonI BaTllorI 
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Amb la col·laboració de
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A Fundesplai fa més de 45 
anys que estem treballant a fa-
vor dels drets i la felicitat dels 
infants, actuant directament 
en els pobles i en els barris, a 
través de l’acció socioeducativa 
dels centres d’esplai; desenvo-
lupant programes educatius a 
les escoles i promovent l’edu-
cació ambiental a les nostres 
cases de colònies. 
A Fundesplai vetllem perquè els 
nostres projectes sòcio-educa-
tius tinguin la màxima qualitat, 
però, alhora, estem comprome-
sos a garantir que tots els infants 
hi puguin accedir. Per fer pos-
sible aquesta equitat, treballem 
en xarxa i cerquem la corespon-
sabilitat de tots els agents de la 
comunitat; promovem el volun-
tariat i atorguem beques i ajuts 
per a colònies, per a menjadors 
escolars o perquè infants en si-
tuació de risc puguin anar als 
nostres centres d’esplai diaris. 
Però, malgrat tots aquests esfor-
ços, la crisi fa que cada dia sigui 
més difícil garantir la igualtat 
d’oportunitats. 
És per això que hem decidit 
impulsar noves campanyes i 
iniciatives de sensibilització i 
captació de fons, amb les quals 
convidem a tothom a col·laborar 
fent-se seguidor, voluntari, soci 
o fent una aportació econòmi-
ca per garantir l’equitat en els 
projectes socioeducatius que 
impulsem des de Fundesplai. En 
aquest Diari, us les expliquem. 

Compromesos 
amb la qualitat 
i equitat 

Directament Obituari Teresa San Román
Antropòloga i experta en el poble gitano

Carme Garriga Boadella ens ha 
deixat el 25 d'octubre d'aquest 
any 2014. El dia 9 de novembre 
hauria fet 72 anys i podríem ha-
ver-ho celebrat juntes.
Carme era treballadora social, 
va aprendre Antropologia com a 
external student al LSE i el UCL 
de la Universitat de Londres en 
el curs 1970-1971 i, després, es 
va llicenciar en Sociologia a la 
Complutense de Madrid. Amb 
Salvador Carrasco, va ser inves-
tigadora social i va indagar en 

desenvolupant tasques de res-
ponsabilitat, va treballar a l'Es-
cola de Treball Social de l'ICESB 
i, després, a l'Escola de Treball 
Social de la UB. Va col·laborar 
amb moltes organitzacions soci-
als i culturals dels gitanos. Però, 
aquesta ressenya és personal. 
Després d'un any treballant so-
bre alguns poblats barraquistes 
de gitanos a Madrid, la necessitat 
de contrastar i aprofundir en un 
coneixement encara molt escàs 
d'aquest poble em va portar a 
Barcelona, amb Carme, Rosa Ro-
meu i altres treballadores socials. 
Amb ella vaig fer els meus, sinó 
primers, sí que més ferms pas-

sos inicials en el miserable, però 
resplendent món dels gitanos i la 
nostra col·laboració es va desen-
volupar tant a Barcelona com a 
Madrid i ens va portar a molts 
altres llocs d'Espanya. L'objectiu 
final de Carme estava en el camí 
de la justícia, pel camí del poble 
gitano i per mitjà d'una capaci-
tat com poques per a la relació 
amb ells, que es materialitzava 
en un treball de camp dens i en 
amistats, fraternitats, diria, amb 
molts d'ells. Vam ser amigues i 
em va fer l'enorme regal de l'a-
mistat amb Salvador pare i l'a-
padrinament de Salvador fill. Se-
guirem sent-ho mentre jo visqui.

En record de 
Carme Garriga Boadella

opinió
Pablo Neruda (1904-1973) Poeta xilè

que va més enllà dels mecanismes 
de representació, promou també 
la deliberació, formes de demo-
cràcia directa i evita la delegació 
sistemàtica. 
S’ha compartit que la desigualtat 
només es pot afrontar amb més 
democràcia, que la governança 
és local i és global i que la qua-
litat democràtica és aquella que 
garanteix la diversitat i les iden-
titats i pertinences múltiples. En 
el món i també a Espanya.
Però els canvis no arribaran per 
la iniciativa de les institucions 
actuals. La ciutadania ha de ser 
motor i ànima d’aquesta repoli-

Reflexions Carles Barba
Vicepresident de fundesplai

El proper 23 de febrer presenta-
rem a Barcelona el llibre Ciuta-
dania i qualitat democràtica, el 
sisè volum de la col·lecció "Do-
cuments per al Debat". 
Tres premisses han orientat el 
nostre debat obert: la primera, 
democràcia i desigualtat no són 
compatibles; la segona, la demo-
cràcia al nostre país està malalta 
i la major part de les seves ins-
titucions tenen greus elements 
de fractura; la tercera, el paper 

tització i de la regeneració de la 
nostra democràcia. Serà neces-
sari reforçar la cultura democrà-
tica de la nostra societat i unes 
actituds vitals per a no dimitir, 
fer-ho amb coherència i sumant 
esforços.
El document conclou parlant 
de la necessitat i la urgència de 
vertebrar un Pacte per la qua-
litat democràtica entès com un 
nou acord i contracte social per 
regenerar el nostre sistema de-
mocràtic que es va dissenyar en 
la Transició, que la política recu-
peri la seva dignitat i pertanyi a 
la ciutadania.

Recuperar la dignitat de la política
Ciutadania i qualitat democràtica.

de la ciutadania és decisiu en el 
desenvolupament dels processos 
de canvi.
Les deliberacions s’han desenvo-
lupat a la pàgina web www.ciu-
dadaniaycalidaddemocratica.org
El debat ha assenyalat que una 
democràcia de qualitat és aque-
lla que situa la persona al centre. 
Ha reivindicat la política com a 
timó de la vida pública que ha de 
manar per sobre dels mercats. 
Però, una altra política, aquella 

 A vegAdes

la història dels gitanos catalans 
i els gitanos de Barcelona, i ens 
va deixar dos llibres impres-
cindibles. Com a professora, i 

Josep
Gassó

president de  
fundesplai  


