
Reflexions

La crisi castiga els més febles. Sempre ha estat així. A Catalunya ja
són pràcticament mig milió les persones aturades. Prop d'una ter-
cera part no cobren cap subsidi i en els propers mesos ja arribaran
a la meitat. 

Fa uns mesos en la presentació de la nostra memòria del 2008,
alertàvem d'aquest impacte i renovàvem el nostre compromís en
l'atenció dels més vulnerables. Avui reclamem prioritat contra la
pobresa i l'exclusió per part de les polítiques públiques. Les limi-
tacions de recursos no han d'esdevenir un argument per reduir la
intensitat en les polítiques d'inclusió i de serveis als més febles.
Ans al contrari, cal fer-ho amb més força, primer perquè és de
justícia atendre les necessitats més bàsiques de tots els ciutadans
i, en segon terme, perquè és necessari fer-ho per a que a mig ter-
mini les persones tinguin autonomia i la societat funcioni, també
econòmicament i amb cohesió social.

Hem alertat sobre l'impacte de la crisi en tres col·lectius: els que
a partir de l'atur entren en una dinàmica de cronificació de la
seva pobresa i no tenen el més bàsic; les persones que fa uns
anys van sortir dels seus països perquè aquí les necessitaven i
han aportat el seu treball i els seus impostos en aquests anys i
els adolescents i els joves dels barris més perifèrics que abando-
nen massa aviat la seva formació i no tenen avui horitzons d'es-
perança. És en relació a aquests tres col·lectius que convé
activar tots els esforços. 

Lluitar contra la pobresa i l'exclusió és també reforçar els ajuts a
les entitats i no reduir en cap cas els programes socials que ges-
tionen. Ho ha dit amb nitidesa el 2n Congrés del Tercer Sector
reunit a L'Hospitalet. No seria comprensible que s'ajudés els
sectors bancaris i els de la indústria dels cotxes i no es fes el
mateix amb les ONG.

Immigració, ciutadania i educa-

ció formen un triangle el vèrtex i

costats del qual contenen reptes

decisius per a la nostra societat. 

La rellevància del fenomen migra-

tori a Espanya en els darrers 25

anys no ha fet més que ampliar-se,

adoptant, en plena crisi econòmi-

ca, noves dimensions. L'assenta-

ment de milions de persones vin-

gudes de fora; que Espanya compti

amb gairebé 5 milions d'estrangers

(11% de la població); l'aportació

positiva demogràfica, econòmica,

fiscal i cultural; la seva concentra-

ció en determinades ciutats i

barris, l'establiment de noves rela-

cions socials i interètniques; els

gairebé sis-cents mil menors amb

algun progenitor estranger; la con-

figuració de famílies i associa-

cions mixtes i heterogènies; els

processos d'inclusió i exclusió de

tot tipus; les manifestacions de

xenofòbia i racisme; els esforços i

bones pràctiques del Tercer Sector

i les administracions... Tot plegat

mostra que la qüestió migratòria

suposa, cada cop més, un conjunt

de reptes que afecta al conjunt del

nostre sistema democràtic i a l’es-

tat de dret.

L'educació ha de
ser decisiva per a la

ciutadania

La clau de la integració i de la con-

vivència intercultural a Espanya

radica en la ciutadania. El planteja-

ment, convenciment i compromís

ciutadanista implica centrar-se en

la igualtat de drets i deures, així

com en la pertinença social i cívica

compartida. Es ve observant en

sectors ultraconservadors l'interès

d'exigir als immigrants “contractes

d'integració”, entendre equivoca-

dament la integració com assimila-

ció, o deixar relegada la intercultu-

ralitat a allò superficial del cuscús i

la truita de patates. Després de

dècades d'immigració, quan s'obre

una nova etapa i en plena crisi

econòmica és el moment d'impul-

sar decididament l'horitzó d'una

ciutadania democràtica, participa-

tiva, plural i incloent, a la qual

estan cridades també les persones

d'origen estranger, en tant que tre-

balladors, veïns/es, pares i mares

d'alumnes, contribuents, usuaris; o

sigui, en tant que persones que són

subjectes de dret.

L'educació, en les seves diferents

modalitats i àmbits, pot i ha de

jugar un paper decisiu en aquesta

tasca per la ciutadania incloent,

com es detalla i proposa en el text

Educació, ciutadania i immigració

de la Fundación Esplai. “Tenim un

fenomen, la immigració; una fina-

litat, la ciutadania i un instrument,

l'educació”: és una crida perquè,

mitjançant el debat i la correspon-

sabilitat, ens comprometem en

l'esforç col·lectiu per la integració,

la interculturalitat, la convivència i

la ciutadania. 

Editorial

Prioritat contra la 
pobresa i l'exclusió

Educació, ciutadania i immigració

“L'Esplai” és la marca d'un gran projecte que, sota el lideratge de la
Fundació Catalana de l'Esplai, agrupa les entitats: 

Associació Catalana Cases de Colònies
Serveis d'Esplai 
Centre d'Estudis - Suport Associatiu 
Federació Catalana de l'Esplai
Fundación Esplai

La missió de “L'Esplai” 
es concreta en la realització 
de programes educatius 
integrals a les escoles, la
gestió d'equipaments i
programes d'educació
ambiental,cursos de 
formació i serveis de 
gestió per al món 
associatiu i projectes 
per la inclusió digital. 
Integra també l'acció 
d'una Federació amb
més de 100 
centres d'esplai, 
així com la tasca de la 
Fundación Esplai, 
d'àmbit estatal.

Els nostres valors
Utopia

Volem avançar cap a un
món més just, vers una
societat inspirada en els
valors de la pau, la demo -
cràcia, la fraternitat i la sos-
tenibilitat.

Solidaritat
Optem per la cultura de la
solidaritat i la cooperació,
basada en la dignitat de les
persones i dels pobles i el
respecte a la diversitat i als
drets humans. 

Iniciativa
Volem fomentar la participa-
ció i l'esforç individual i
col·lectiu, per fer front als
reptes amb creativitat i com-
promís i per desenvolupar
una ciutadania activa i res-
ponsable.

Felicitat
Cerquem una ètica basada
en la confiança en la perso-
na i en la recerca de la felici-
tat, a partir de l'honestedat,
la coherència, la generosi-
tat, la comunicació i l'ex-
pressió dels sentiments.

Els valors organitzatius
A partir dels nostres valors 
i per dur a terme la nostra
missió, considerem impres-
cindible caracteritzar la nos-
tra organització per:

La independència
Volem treballar sense
subordinació econòmica,
política i institucional, ni
submissió a cap altre interés
que no siguin els valors que
inspiren la nostra missió. 

La transparència
Volem treballar amb clare-
dat en els objectius i trans-
parència en la gestió de
recursos. Una transparència
basada en la coherència i en
la informació, portes endins
i respecte a la societat.

L'obertura i 
el pluralisme
Volem l’aportació de la 
pluralitat, la diversitat i la 
participació, tant en la
composició interna com en
el treballa en xarxa amb
altres agents educatius,
associatius i culturals i en
les relacions amb l’entorn
polític, econòmic i social.

Carlos
Giménez Romero
Catedràtic d'Antropologia
Social de la UAM i membre 
del Consell Assessor de la 
Fundación Esplai
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La proposta global 
dels projectes impulsats per

“L'Esplai” es caracteritza per:

Voluntat educativa

Opció per la inclusió i la 
transformació social

Compromís mediambiental i 
de sostenibilitat

Aposta per la qualitat del servei

Compromís per la coresponsabilitat

Impuls al Tercer Sector 

LA NOSTRA
MISSIÓ
“Educar els
infants i joves en
el lleure i 
promoure el 
desenvolupament
associatiu, amb
voluntat
transformadora i
d’inclusió
social”
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