
Data: 29 de juny de 2016
Hora: 18.00h
Lloc: La Cuina de l’Espai Francesca Bonnemaison
Sant Pere Més Baix, 7 de Barcelona
(Metro: L1 i L4 Urquinaona, L4 Jaume I) (Bus: 45, V15 i V17)

Imprescindible confirmar assistència per accedir a la sala. Es pot
confirmar fent clic aquí o enviant un correu a l’adreça
info@tscat.cat indicant nom i cognoms i dades de contacte.

Es lliurarà un exemplar de la publicació
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PRESENTACIÓ

Es tracta d’un recull emotiu i esclaridor, realitzat pel company de
vida de la Carme, en Salvador Carrasco, i un homenatge a la seva
dedicació, com a treballadora social, que va aprofundir en el seu
treball amb la comunitat gitana.

Al document es publiquen alguns dels programes d’intervenció
social, que la Carme va dissenyar i implementar. Són programes de
medicació intercultural i de millora o promoció social de la població
gitana, a la que va dedicar tota la seva vida professional.

PROGRAMA

17.45h Recepció dels assistents

18.00h Benvinguda a càrrec de:
- Núria Carrera, degana del Col·legi
- Josep Muñoz, gerent de Serveis de Benestar Social
- Diego Luis Fernández, director general de la Fundación Instituto
Cultura Gitana del Ministerio de Cultura

18.30h Presentació del llibre Treball social amb Gitanos, a càrrec
de Salvador Carrasco, compilador i autor de les presentacions de
cada un dels documents

18.55h Parlaments sobre la Carme Garriga a càrrec de:
- Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social
- Juana Fernández, vicepresidenta del Consell Municipal del Poble
Gitano de Barcelona
- Simon Montero, president de la Federació d’Associacions Gitanes
de Catalunya

19.25h Audició del Gelem-Gelem, himne internacional gitano

19.30h Fi de l’acte

CARME GARRIGA

Era Diplomada en Treball Social i Llicenciada en Sociologia.
Treballà amb població gitana des de l’any 1966, realitzant treball de
camp a Barcelona, Girona, Madrid i altres ciutats espanyoles. Entre
d’altres, va intervenir als barris del Somorrostro, La Perona, Bon
Pastor, Torre Baró i Roquetes, de Barcelona; Polígon Sant Roc, de
Badalona; Sant Cosme, del Prat del Llobregat.
Exercí la professió en diferents camps professionals: intervenció
social, docència i investigació, gestió acadèmica i com a assessora
en política social per a la població gitana.


