
D I A R I D E  L A  F U N D A C I Ó  C ATA L A N A D E  L ’ E S P L A I w w w . e s p l a i . o r g N O V E M B R E  2 0 1 1  N Ú M E R O  6 5

Trobades per la visibilitat 
i la incidència política
El Foro Iberoamericà és el lloc 
de trobada anual de les organitza-
cions que formen part de La Liga 
i l’esdeveniment central de l’eix 
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UN ESDEVENIMENT QUE S’HA FET  A ESPANYA, BRASIL I PARAGUAI EN LES TRES PRIMERS EDICIONS

Celebrat a Uruguai  el IV Foro 
Iberoamericà “Fent política junts”
També es va realitzar la Junta Directiva de La Liga Iberoamericana 

Montserrat Ginés, vicepresidenta de la Liga i directora general de Fundación Esplai, en una de les 
taules del Foro durant la intervenció de Javier Pereira de la Universitat Catòlica de Montevideo

REDACCIÓ

La Liga Iberoamericana 
d’Organitzacions de la So-
cietat Civil per la Superació 

de la Pobresa i l’Exclusió Social, 
El Abrojo i Fundació Esplai, amb 
el suport del Ministeri de Desen-
volupament Social d’Uruguai, la 
Coordinadora d’ONG del país i el 
Banco Interamericano de Desar-
rollo (BID) van organitzar el 4 de 
novembre, a Montevideo (Uruguai) 
el IV Foro Iberoamericà - Fent Po-
lítica Junts sota el lema “Incidència 
de la Societat Civil en el Disseny 
i la Monitorització de Polítiques 
Públiques”.

El foro, que va reunir a represen-
tants d’organitzacions socials, de 
l’administració pública i experts 
en polítiques d’inclusió social de 
tota Iberoamèrica, va ser un espai 
on compartir experiències positi-
ves en l’àmbit de la inclusió social 
que s’estan duent a terme en dife-
rents països, així com l’oportunitat 
perquè els participants poguessin  
formular propostes de polítiques 
socials a les autoritats dels països 
participants, amb la intenció que 
els governs les incorporin en la 
seva acció, sempre tenint en comp-
te la societat civil organitzada.

d’incidència política de La Liga 
que, amb el seu suport, refor-
ça i dóna visibilitat al treball 
d’incidència política que els socis 
realitzen en cadascun dels països 
respectius.

La primera edició d’aquest Foro 
es va celebrar a L’Hospitalet (Es-
panya) el 2006 i va estar centrada 
en el desenvolupament social i en 
reclamar més protagonisme de les 
organitzacions de la societat civil. 

El següent va tenir lloc a Rio de 
Janeiro (Brasil) el 2009 i es va 
ocupar dels drets de la joventut. 
Asunción (Paraguai) va acollir el 
2010 el III Foro, on es va tractar 
el tema de l’empleabilitat de les 
persones joves. 

Montevideo (Uruguai) ha estat en-
guany l’escenari del IV Foro, que 
es va desenvolupar al Saló Vermell 
del Centre de Convencions del Pa-
lau Municipal de Montevideo.

Junta Directiva de La Liga
D’altra banda, els dies 2 i 3 de no-
vembre va tenir lloc a Montevideo 
(Uruguai) la Junta Directiva de La 
Liga Iberoamericana, de manera  
prèvia a la celebració del IV Foro 
Iberoamericà.

Els principals temes que es van 
tractar a la Junta, van ser el segui-
ment dels objectius del 2011 en 
els àmbits d’infància i joventut, 
migracions i incidència política, 
la celebració de les diferents Set-
manes pels Drets de la Joventut 
iberoamericanes, l’establiment de 
les principals línies de treball per 
al 2012, així com la incorporació 
de nous membres a la Junta Di-
rectiva. 

Inauguracio de la Cimera, amb una mostra de la cultura paraguaiana Reunió de la Comissió Articuladora 

REDACCIÓ

La Liga va participar els pas-
sats 27 i 28 d’octubre al “VII
Encuentro Cívico Iberoame-

ricano” celebrat a Asunción (Para-
guai), en el marc de la XXI Cimera 
Iberoamericana de Caps d’Estat i 
de Govern. Fundación Esplai, que 
ostenta la vicepresidència de la 
Liga, va participar al “Encuentro”.

L’esdeveniment, organitzat pel 
Ministeri de Relacions Exteriors 
de Paraguai i la Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB), compta 
a més amb el suport de l’Orga-
nització d’Estats Iberoamericans 
(OEI), l’Agència Espanyola de 
Cooperació per al Desenvolupa-
ment (AECID) i la Fundació Ca-
rolina, va reunir representants de 
diferents xarxes regionals d’orga-
nitzacions socials, representants 
institucionals i de centrals sindi-
cals que van debatre sobre la par-

La Liga participa al “VII Encuentro Cívico 
Iberoamericano” a Paraguai

ticipació social en els processos 
de “Transformació de l’Estat i 
Desenvolupament”.

Durant les jornades, es va debatre 
sobre la incidència de la partici-
pació social en les polítiques pú-
bliques de desenvolupament, les 

noves perspectives en cooperació 
internacional i el dret a la lliure 
expressió.
En la declaració final es van com-
prometre a fomentar la transparèn-
cia, la credibilitat i el bon govern 
de les organitzacions socials, reno-
vant el compromís de treballar en 

xarxes consolidant el treball arti-
culat i solidari. També, la transfor-
mació dels Estats per la consecució 
de societats justes i inclusives. Així 
com a assumir els eixos de treball 
plantejats per la Comissió Articu-
ladora, intercanviant experiències 
relacionades amb la transparència 

i la rendició de comptes i treballar 
en el seguiment i anàlisi de l’im-
pacte dels compromisos assumits 
per les Caps d’Estat i de Govern a 
les Cimeres Iberoamericanes.

Més informació 
www.segib.org
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