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Fundación Esplai ha presen-
tat durant el mes de juny el 
llibre “Ciutadania i Inclusió 

Social”-quart volum de la col-
lecció Documents per al Debat- 
en dos actes celebrats a Madrid i a 
la localitat valenciana de Paterna. 
Les dues presentacions, junt amb 
la que es va celebrar a Barcelona 
el mes de febrer, han aplegat nom-
brosos representants de les enti-
tats socials, les administracions i 
el sector privat.

La presentació de Madrid es va 
celebrar el 8 de juny a auditori del 
CaixaForum i va comptar amb 
la participació de Josep Gassó, 
President de la Fundació Esplai, 
Jaume Lanaspa, director general 
de la Fundació “la Caixa”; Carlos 
Susías, President d’EAPN-ES, 
Isabel M ª Martínez Lozano, Se-
cretària General de Política Social 
i Consum del Ministeri de Sanitat, 
Política Social i Igualtat. També 
hi van participar la patrona de la 
Fundació Esplai Maria Teresa Mo-
gín i Juan Carlos Mato, director 
general de Política Social, de les 
Famílies i d’Infància del MSPSI.  
L’acte de Paterna es va celebrar el 
21 de juny al Teatre Capri i van 
participar Nieves Dios Ibáñez, Pa-
trona de la Fundación Esplai; Joa-
na Prats Montmany, Sotsdirectora 
de l’Àrea d’Integració Social de la 
Fundació “la Caixa”; David Cala-
tayud Chover, secretari autonòmic 
de Família i Coordinació Social de 

en actes amb representants de les entitats, administracions i sector privat

es presenta a madrid i paterna el 
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la publicació aborda el paper del Tercer Sector i les polítiques públiques d’Acció Social 

la Conselleria de Benestar Social de 
la Generalitat Valenciana i Lorenzo 
Agustí Pons, alcalde de Paterna, així 

com Ximo García Roca, professor 
de Participació Social i Cooperació 
de la  Facultat de Ciències Soci-

presentació a madrid

presentació a paterna (valència)

jaume lanaspa, isabel ma martínez lozano, josep Gassó 
i Carlos Susías a l’acte  celebrat al CaixaForum madrid.

joana Prats, lorenzo Agustí i nieves Dios, a l’acte celebrat  en
el Teatre Capri de Paterna

joan Subirats va presentar el llibre, juntament amb juan Carlos 
mato i maría Teresa mogín

Ximo García roca va precedir la presentació del llibre, que va 
realitzar joan Subirats

als de la Universitat de València.  
En els dos actes l’encarregat de 
presentar el llibre va ser Joan 

Subirats, Catedràtic de Ciència 
Política de la UAB, que ha diri-
git l’estudi. ■
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El 15 de juliol, el centre d’es-
tudis de la Fundació Catala-
na de l’Esplai, a l’igual que 

la resta d’entitats, que són col·
laboradores del SOC, va presentar 
les propostes de cursos de formació 
ocupacional, al Departament d’Em-
presa i Ocupació. Aquesta és una 
notícia llargament esperada perquè 
posa fi a la manca de convocatòria 
de formació ocupacional durant tot 
l’any 2011 i permetrà posar en mar-
xa formació adreçada a la recerca 
de feina.

Tot aquest llarg període d’inactivi-
tat, per la manca de convocatòries 
per a plans de formació ocupacio-
nal, cal situar-lo en el context de 
la crisi que s’està vivent al país. 
Així, segons dades de l’Enquesta 

formació ocupacional, una eina per lluitar contra l’atur
la Fundació ha presentat propostes a la convocatòria de la Direcció General d’ocupació

de Població Activa del primer tri-
mestre de 2011, el nombre de llars 
amb tots els membres actius a l’atur 
augmenta en 58.000 i se situa en 
1.386.000. Amb una taxa d’atur ge-

neral de 21,29% que s’enfila fins al 
32% en la població no autòctona i 
que arriba al 40% entre els joves. 
D’altra banda, cal subratllar que 
període d’inactivitat en allò que 

està relacionat amb la formació 
ocupacional s’agreuja si es té en 
compte quina va ser la situació en 
l’any precedent, el  2010, quan la 
Direcció General d’Ocupació va 
deixar de donar 2 milions d’euros 
a les entitats socials. Des d’on 
s’atenen els col·lectius en gene-
ral, però sobretot els qui estan en 
risc d’exclusió social. Això, sens 
dubte, ha aportat més fragilitat a 
les persones que estan en situaci-
ons deficitàries o en risc d’exclu-
sió perquè no han pogut utilitzar 
aquest temps per avançar en la 
seva formació i tenir més pos-
sibilitats en la recerca de feina. 
 
el lleure crea ocupació
En la situació actual de crisi, és 
un fet constatable que el sector del 
lleure crea ocupació, sobretot per 
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Tel. 93 551 15 15
ceefo@esplai.org

jornades tècniques d’educació en el lleure

a joves, dones i immigrants. Una 
ocupació que els permet formar-se 
i incorporar-se amb una primera 
feina al món laboral conciliant 
estudis en el cas del joves i vida 
laboral i familiar.  

Així, segons dades de l’Associació 
Empresarial de la Iniciativa Social 
de Catalunya (AEISC), organitza-
ció a la qual pertany la Fundació 
Catalana de l’Esplai, l’AEISC 
agrupa unes 300 entitats d’inicia-
tiva social amb uns 25.000 treba-
lladors. I en el sector concret del 
lleure s’inscriuen vora 70 entitats 
amb 9.300 treballadors. ■


