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JOSEP M. VALLS

La Fundación Esplai va pre-
sentar el passat 27 de setem-
bre a Sevilla el llibre “Ciuta-

dania i Inclusió Social. El Tercer 
Sector i les polítiques públiques 
d’acció social”. Es tracta del quart 
volum de la col.lecció “Documents 
per al Debat”, que edita Fundación 
Esplai. Amb aquest acte es tanca 
la gira de presentacions d’aquest 
llibre, que també ha inclòs Barcelo-
na,   Madrid i Paterna (València).

Més de 60 persones van participar 
en l’acte de presentació, que es va 
celebrar en el marc de la Casa de 
la Província, situada prop de la 
catedral, al bell mig de Sevilla. 
L’encarregada de donar la benvin-
guda als assistents va ser Carmen 
Arciniega, diputada de l’Empleat 
/a Públic de la Diputació de Se-
villa. A continuació va prendre 
la paraula Marc Simón Martínez, 
Director de l’Àrea d’Integració 
Social de la Fundació “la Caixa” 
-entitat que ha col·laborat en la pu-
blicació del llibre- que va destacar 
la importància que les polítiques 
d’acció social s’acostin al territori, 
contemplant les persones en el seu 
entorn concret. Per Simón, “estem 
en un moment clau en què és im-
prescindible l’eficiència i la col-
laboració entre administracions, 
entitats i empreses”. Finalitzant la 
primera part de l’acte, Carles Bar-
ba, patró de la Fundación Esplai, 
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“Ciutadania i Inclusió Social” es 
presenta a Sevilla 
L’acte va incloure una conferència de Jesús Maeztu i un debat amb tres alcaldes

entès com plena participació de les 
persones en l’àmbit econòmic / la-
boral, la vida política i les xarxes 
familiars i comunitàries.

En definitiva, més enllà d’atendre 
les necessitats bàsiques de super-
vivència, es tracta de generar pro-
cessos d’autonomia de les persones 
en el marc de la comunitat.
Els autors del llibre -membres de 
l’equip d’investigació de l’Institut 
de Govern i Polítiques Públiques 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona dirigits pel catedràtic 
Joan Subirats- assenyalen que, per 
donar resposta a les necessitats de 
les persones més vulnerables, les 
entitats han de treballar des el que 
anomenen “les tres A”: acollida, 
acompanyament i autonomia.

Taula rodona amb tres alcaldes 
de la província de Sevilla
La segona part de l’acte va inclou-
re una taula rodona moderada per 
Merche Garcia amb tres alcaldes 
de la província de Sevilla: Manuel 
Camino Payán, alcalde de Gines; 
Carmelo Conde Chaves, alcalde de 
Cazalla de la Sierra i Joaquín Fer-
nández Garro, alcalde de Umbre-
te, precedits d’una conferència de 
Jesús Maeztu Gregorio de Tejeda, 
que va analitzar els aspectes fona-
mentals del llibre a partir de la seva 
experiència com a Defensor del Po-
ble d’Andalusia o, ara, Comissionat 
del Polígon Sud de Sevilla. 
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Carles Barba, de la Fundación Esplai; Carmen Arciniega, de la Diputació de Sevilla i Marc Simón, 
de la Fundació “la Caixa” en el transcurs de l’acte del 27 de setembre

va presentar el llibre “Ciutadania 
i Inclusió Social” i va donar pas a 
la projecció d’un vídeo que resu-
meix les cinc experiències d’inclu-
sió que es descriuen en el mateix. 
(www.fundacionesplai.org / ciu-
dadaniaeinclusionsocial / videos). 
Entre aquestes iniciatives s’inclou 
el Servei d’Oci Inclusiu, A Tota 
Vela, d’Almeria, que té per objec-
tiu la inclusió comunitària de les 

persones amb discapacitat intel-
lectual a través de l’oci i el temps 
lliure.

Les tres “A”: acollida, acompa-
nyament i autonomia
“Ciutadania i Inclusió Social” pro-
posa una reflexió sobre el paper 
de les entitats del Tercer Sector en 
l’actual marc de crisi, que ha fet 
incrementar la demanda d’aten-

ció als sectors més vulnerables. 
En aquest context, les entitats es 
veuen sovint obligades a accentuar 
la seva funció assistencial i moltes 
administracions les identifiquen 
com a instruments per atendre les 
necessitats més urgents. Davant 
d’aquesta tendència, el llibre plan-
teja la necessitat de centrar l’acció 
de les entitats a vincular la inclusió 
social en el concepte de ciutadania, 

Opinions dels participants a la taula rodona de Sevilla

Al final tot passa per la creació de 
polítiques de creació d’ocupació 
Com a alcalde d’un municipi de 13.500 
habitants penso que no es pot perdre la 
sensibilitat envers les persones més vulne-
rables. Tenim moltes experiències, però al 
final tot passa per les polítiques de creació 
d’ocupació. Per això hem posat en marxa 
un centre especial d’ocupació que està 
donant feina a més de 30 persones amb 
discapacitat.

Hem de reivindicar la defensa de 
l’estat del benestar
Estem en una autèntica ofensiva per des-
muntar l’estat del benestar. Van a pel negoci 
que queda dins d’allò públic. Ja només queda 
per vendre l’educació, la sanitat, les pensions 
i la dependència. Vull reivindicar aquí la ne-
cessitat que la ciutadania es posi a treballar 
perquè això no succeeixi.

La crisi ens obliga a treballar i innovar 
en polítiques socials
Com a alcalde d’una ciutat declarada per 
la Unicef   “Amiga de la infància” penso que 
l’actual crisi econòmica ens està obligant a 
tots i a totes a fer un “màster forçós”. Al 
final, no tindrem diners, però el que ningú 
podrà minar és la nostra capacitat de treba-
llar i d’innovar, especialment pel que fa a les 
polítiques socials.

Hem de prioritzar la despesa en 
política social
El ciutadà ha de saber que la política 
social és cara. Però molt més car és un 
quilòmetre d’autovia! Hem de prioritzar 
a nivell polític. I a sobre volem baixar els 
impostos. Estem bojos! Diguem al ciuta-
dà: vostè ha de pagar més impostos, però 
procurarem rendibilitzar millor i garantir 
la cohesió social.

Manuel Camino
Alcalde 
Gines

Carmelo Conde
Alcalde 
Cazalla de la Sierra

Joaquín Fernández
Alcalde 
Umbrete

Jesús Maeztu 
Comissionat del Polígon Sud 
Sevilla


