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“E
ducació, ciutadania i

immigració” és el títol

del llibre que “L'Esplai”

ha publicat i presentat a cinc ciu-

tats de diferents comunitats: El

Prat de Llobregat; Madrid; Sevilla;

Saragossa i València. Es planteja el

fenomen de la immigració; una

finalitat per a la convivència que és

la ciutadania i una estratègia que

és l'educació. La publicació inclou

també una Declaració on es dema-

na l'acord de tothom, un gran pac-

te, per garantir la convivència, més

necessària que mai en temps de

crisi.

El llibre, que ha comptat amb el

suport del Ministeri de Treball i

Immigració i la Secretaria d'Immi-

gració de la Generalitat, és fruit de

la reflexió d'un Grup de Treball de

la Fundación Esplai, i ha estat ela-

borat per Carlos Giménez, catedrà-

tic d'Antropologia de la Universitat

Autònoma de Madrid. Aquest és el

segon volum de la col·lecció

"Documents per al Debat " que es

va iniciar amb "Educació i Ciutada-

nia" l'any passat. Està ja molt

avançada l'elaboració del tercer

volum que durà el títol de "Ciutada-

nia i globalització".

Presentació a Catalunya
La presentació a Catalunya es va fer

a CENTRE ESPLAI, al Prat de Llo-

bregat, el 18 de febrer, amb l'as-

sistència d'unes 300 persones.

L'acte va ser conduït per Montserrat

Ginés, directora general de la Fun-

dació i hi van assistir representants

de l'administració estatal, autonò-

mica i local. Tots els assistents van

rebre la Memòria 2008 de la Funda-

ció Catalana de l'Esplai. Anterior-

ment, en l'acte de Madrid s'havia

presentat també la Memoria de

Fundación Esplai 2008, que també

va ser lliurada als assistents a la res-

ta de presentacions.

El repte de la immigració
“Educació, Ciutadania i Immigra-

ció” parteix de la radiografia de la

immigració a Espanya, un fenomen

que segons els autors “no ha fet sinó

ampliar-se, adoptant en plena crisi

econòmica noves dimensions”. L'as-

sentament de milions de persones

vingudes 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

concentració en determinades ciu-

tats i barris; l'establiment de noves

relacions socials i interètniques; els

gairebé 600.000 menors amb algun

progenitor estranger; la configuració

de parelles, famílies i associacions

mixtes i heterogènies; els processos

d'inclusió i exclusió de tot tipus; les

manifestacions de xenofòbia i racis-

me; els esforços i bones pràctiques

del Tercer Sector i les administra-

cions… Segons els autors “tot això

mostra que la qüestió migratòria

suposa, cada cop més, un conjunt

de reptes de gestió dels fluxos

migratoris, d'integració i convivèn-

cia, de diàleg intercultural, que

afecta al conjunt del nostre sistema

democràtic i estat de dret”.

Davant aquesta situació, el plante-

jament que sustenta el llibre par-

teix de la consideració de la

condició de drets de ciutadania a

partir del “lloc de residència, i del

binomi de garantia de drets i deu-

res”. Es planteja igualment la

necessitat de “construir una nova

ciutadania amb un model intercul-

tural que, lluny de l'assimilació,

incorpori el concepte d'identitats

compartides” i un “plus de respon-

sabilitat per als immigrants per

adaptar-se al nou entorn cultural,

idiomàtic, polític i comunitari”. 

El context de crisi no ha de supo-

sar la disminució en la garantia

de serveis per a tota la ciutadania

i les polítiques públiques han de

prestar especial atenció a les

zones i col·lectius amb una situa-

ció més precària.

L'estratègia educativa
D'acord amb la seva missió i

objectius, “L’Esplai”, proposa l'es-

tratègia educativa com a instru-

ment, tant per a autòctons com

nous veïns, per a la construcció de

nous escenaris de convivència,

interculturalitat i nova ciutadania.

En aquest sentit, “és responsabili-

tat de tothom, mitjans de comuni-

cació, organitzacions civils, partits

polítics, administracions públi-

ques, món escolar, etc., compro-

metre'ns en aquest esforç educatiu

comú”.

LA DECLARACIÓ EMPLAÇA EL TERCER SECTOR A JUGAR UN PAPER MÉS ACTIU   

Es presenta el llibre “Educació,
ciutadania i immigració”   
Es proposa reproduir el Pacte Nacional per la Immigració de Catalunya a tot l’Estat   

Estrella Rodríguez, Directora General d'Integració dels Immigrants del Ministeri de Treball i Immigració; Josep Gassó, president de la Fun-
dació Catalana de l'Esplai; Lluís Tejedor, Alcalde del Prat de Llobregat; Oriol Amorós, Secretari per a la Immigració de la Generalitat de
Catalunya i Carles Barba, vicepresident de la Fundació Catalana de l'Esplai en la presentació a CENTRE ESPLAI.
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Carlos Giménez, catedràtic d'Antropologia de la Universitat Autòno-
ma de Madrid va participar a les presentacions del Prat de Llobregat,
Madrid i València. És el coordinador de la publicació

CATALUNYA

Per a Josep Gassó, president de la
Fundació Catalana de l’Esplai, un
bon exemple de com es pot plantejar
a nivell estatal un acord d'aquestes
característiques és el Pacte Nacional
per la Immigració, signat a Catalunya
el 19 de desembre, per represen-
tants de les administracions públi-
ques, partits polítics, sindicats i
organitzacions de la societat civil.

L’exemple de Catalunya
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