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Nou llibre.

L’acte se celebrarà el proper 23 de febrer al Palau Macaya de Barcelona

Fundesplai presenta el llibre
Ciutadania i qualitat democràtica
6

@EaliagaEsplai

Elvira
Aliaga

E

l proper dilluns
23 de febrer
a les 18 hores
tindrà lloc al Palau
Macaya de Obra Social
de “la Caixa” (Passeig
de Sant Joan, 108) la
presentació del llibre
Ciutadania i qualitat
democràtica. Recuperar la dignitat de
la política. Es tracta
del sisè volum de
“Documents per al
debat”, col·lecció que
el Consell Assessor de
la Fundació Esplai ha
anat editant periòdicament des de l’any
2007 i que té com a
eix vertebrador de
pensament analitzar
el paper central de la
ciutadania i el Tercer
Sector en la nostra
societat i en la construcció de la vida democràtica de la nostra
societat.
El punt de partida del llibre és una reflexió sobre
la importància de protegir la convivència democràtica en l'actual crisi
(econòmica, social, institucional...). Els autors
consideren que l'actual
model polític està esgotat
i que cal formular noves
propostes on la qualitat
democràtica ha de ser un
element central i la societat civil organitzada i el
Tercer Sector han de tenir
un paper protagonista.

Premis a la “Ciutadania compromesa”

Documents
per al debat

Ciutadania
i qualitat
democràticaica

Recuperar la dignitat de

El llibre recull el debat
virtual i presencial que
ha promogut la Fundació Esplai el darrer any
al conjunt d’Espanya entre membres del tercer
sector, partits, sindicats,
moviments socials, de les
administracions, universitats que comparteixen
l’objectiu de promoure
canvis importants en la
nostra democràcia i en la
participació de la ciutadania en la vida pública.
Aquest debat ha comptat
amb dos-cents participants, aproximadament,
i amb aportacions de
persones com Iñaki Gabilondo, Josep Ramoneda,
Quim Brugué, Fernando
Maruenda, Tom Burns o
José M. Martín Patino,
que han contribuït a alimentar un debat tan necessari com complex. A
tots, des d’aquí, la nostra
gratitud i reconeixement.
Durant la presentació de
Barcelona, moderat per

la polít

Núria Valls, subdirectora
de Fundesplai, intervindrà Joaquim Brugué, de
la Universitat de Girona,
Catedràtic de Ciència Política de la UAB, i membre del IGOP (Institut de
Govern i Polítiques Públiques). La presentació del
llibre la duran a terme
Enrique Arnanz i Carles
Barba, redactors del llibre. A la presentació de
Barcelona el 23 de febrer,
li seguiran les de València
el 5 de març, a Bilbao el
12 de març, a Madrid el
17 de març i a Vigo el mes
d’abril.

Presentació
Ciutadania i
qualitat democràtica.
Recuperar la
dignitat de la política
23 de febrer a les 18
hores
■ Palau Macaya (Passeig
de Sant Joan, 108 - Barcelona)
■

Cal confirmar assistència:
www.fundesplai.org
o 93 474 42 51

Premiats. D’esquerra a dreta, Carles Xavier López, expresident de la Coordinadora Valen-

ciana d'ONGD; Julio Rodríguez Mata, dinamitzador d’entitats del barri de Gurugú (Badajoz);
Matilde Carracedo Crespo, voluntària del Red Conecta de Fundación Tomillo (Madrid);
Ferran Martí, de l’Institut Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot (València); David
Gorreto, de l’IES Sierra de Almenara (Lorca), i Sergio Fernández, de l’Esplai Son Oliva
(Palma de Mallorca). Foto: J.M. VALLS

El 21 de novembre va
tenir lloc a Madrid la
cinquena edició dels
Premis Fundación
Esplai. Uns guardons
que s’entreguen a la
“Ciutadania compromesa” en reconeixement a les persones
que col·laboren, des
del voluntariat, en
causes socials.
El guanyador del premi a la categoria “Impuls al Tercer Sector”
va ser Julio Rodríguez
Mata pel seu treball
en les entitats del
barri de Gurugú a
Badajoz, que aconsegueixen que cada
vegada més gent
s’incorpori a programes i iniciatives de
desenvolupament
comunitari i lluita
contra l’exclusió. L’ac-

cèssit va ser per a Carles
Xavier López Benedí per
la seva trajectòria en
l’àmbit de la cooperació
internacional a la Comunitat Valenciana.
El premi a la categoria
“Innovació Socioeducativa” el va rebre David
Gorreto Orenes per la
creació d’un projecte
de capacitació dels i les
alumnes del IES Sierra
de Almenara (Lorca) a
través del qual aquests
imparteixen tallers
durant les hores de pati
als seus propis companys. L’accèssit va ser
per Sergio Fernández
Sánchez pel projecte de
canvi d’imatge del barri
que duu a terme el Club
de lleure i temps lliure
dels nens, nenes i joves
de Son Oliva, a Palma
de Mallorca, que ell

El Consell Assessor defensa
la importància de l’educació
en el lleure en el ple anual
@josepvallsh

Josep M.
Valls

E

l passat 25 de novembre va tenir
lloc a CENTRE
ESPLAI el ple anual
del Consell Assessor de

Fundesplai (Fundació
Catalana de l’Esplai),
en el qual van participar prop de seixanta
persones de diferents
àmbits (de l’administració pública,
del món educatiu, de
l’educació en el lleure,
del medi ambient,

A la categoria “Treball per la E-inclusió”,
el guanyador va ser
Ferran Martí Paulo
per impulsar diferents
iniciatives relacionades
amb la captació i l’ús
de les tecnologies,
sempre orientades a
la inclusió social, i per
la seva capacitat per
adaptar-les a les necessitats del seu territori
(Burjassot, València).
L’accèssit el va rebre
Matilde Carracedo
Crespo per la seva
tasca com a voluntària
al Telecentre Red Connecta de la Fundació
Tomillo (Madrid), que
posa a disposició dels
participants en els
projectes un recurs
per superar la bretxa
digital.

de la situació de la infància a Catalunya.

etc.) que integren
aquest òrgan.
El ple va comptar amb
la presència de Rafael
Ribó, Síndic de Greuges,
i Carme Gómez-Granell,
directora de l’Institut
d’Infància i Món Urbà
(CIIMU) i va girar entorn

mateix lidera.

Síndic de Greuges. Rafael Ribó va presentar l’informe sobre
el Dret al lleure educatiu dels infants. Foto: J. M. VALLS

Ribó va destacar la situació de desigualtat en
l’accés al lleure educatiu
i va demanar que es promogui i reconegui la importància de l’educació
en el lleure. En aquest
sentit, Gómez-Granell
va defensar que recolzar la infància i el lleure és una inversió. Unes
intervencions que van
generar debat entre els
assistents.

