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En profunditat

L'adéu al Toni Inglès
El dia 5 de desembre, ens va deixar el nostre company i amic Toni Inglès i Prats.
Finalment, la malaltia contra la qual lluitava des de feia anys ha pogut amb ell.
Qualsevol persona que hagi treballat els últims 25 o 30 anys en el món de la infància
maltractada o en risc de ser-ho, segurament, haurà tingut algun tipus de relació amb
ell, o haurà conegut la seva feina, ja que va fer un bon nombre de recerques, va
organitzar jornades, cursos i congressos per als professionals d'infància d'aquest
país, va col·laborar en diverses publicacions i va format part d'entitats vinculades al
nostre àmbit de treball, per exemple, va ser el president de l'Associació Catalana per
a la Infància Maltractada (ACIM) fins fa ben poc.
Des que va començar a treballar com a sociòleg a la Generalitat els anys vuitanta en
el Centre d'Estudis Jurídics del Departament de Justícia, i durant tota la seva àmplia
trajectòria laboral, va optar per dedicar-se al món de la infància més desafavorida i
sempre va lluitar per no separar-se d'aquest àmbit de treball. De fet, des que es va
crear la Direcció General d'Atenció a la Infància, va treballar-hi i la major part de la
seva trajectòria laboral hi està vinculada.
També va participar en la gestació d'aquest butlletí i va formar part del Consell de
Redacció fins que la seva malaltia el va obligar a deixar l'activitat laboral, tot i que a
posteriori també va continuar col·laborant puntualment.
Per a totes les persones que hem tingut la sort de conèixer-lo i de treballar amb ell,
ha estat un exemple com a professional, però sobretot com a persona. Hi ha
moltíssims companys que podrien donar fe de la seva humanitat, de la seva
predisposició a col·laborar en multitud de projectes, d'ajudar a qualsevol que li
demanés, del seu optimisme, del seu bon caràcter i de la seva bondat. La seva
pèrdua ens deixa un buit que difícilment podrem omplir.
Sempre et recordarem, Toni.
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