
Per un gran acord social i
polític
Davant d'aquesta situació, el lli-

bre inclou en la seva part final la

Declaració “Ciutadania i Im-

migració” fruit d'un procés de

reflexió i pensament col·lectiu

realitzat pels membres del Con-

sell Assessor de la Fundación

Esplai, amb persones de tot l'estat

amb una gran pluralitat de tra-

jectòries, punts de vista, profes-

sions i marcs ideològics. 

La declaració proposa “un gran

acord social i polític (partits, admi-

nistracions públiques, sindicats, Ter-

cer Sector, empresariat, mitjans de

comunicació, confessions religio-

ses…) per afrontar el repte de la

nova ciutadania, la cohesió social i

la integració de les persones vingu-

des de fora, en termes de drets, deu-

res i responsabilitats compartides” y

afegeix que “correspon al govern

prendre la iniciativa de sumar tots

els esforços en aquesta direcció”.

El compromís 
del Tercer Sector
A la Declaració, es destaca la

importància del paper de la socie-

tat civil i les entitats del tercer sec-

tor (ONG i entitats sense ànim de

lucre) per contribuir a la construc-

ció de la nova ciutadania no només

en termes de reivindicació de polí-

tiques públiques, sinó també de

forma propositiva “respecte a l'im-

portant i molt que nosaltres podem

i hem de fer”. El redactat destaca la

importància que les organitzacions

d'immigrants comparteixin espais

comuns amb les organitzacions

d'autòctons i, d'una manera espe-

cial, “a la integració normalitzada

de persones immigrants en dife-

rents espais de participació cívica,

social i professional.” 

El treball de proximitat
Finalment, la declaració demana

“donar valor i suport a les expe-

riències de proximitat i comunità-

ries que s'estan produient a l'àmbit

local, de barri, poble i al si de l'àm-

bit del veïnatge, associatiu i esco-

lar que fan creïble que és possible

una nova ciutadania”.

Un exemple d'això en serien els

esplais i els 70 centres Red Conecta

de tot Espanya que desenvolupen la

seva tasca en barris i poblacions

amb alts índexs d'immigració en

connexió amb les entitats del territo-

ri i amb la col·laboració d’adminis-

tracions i empreses. 

Presentacions arreu d'Espanya amb el suport
d’administracions i entitats del Tercer Sector 
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Amb el ministre de Treball i Immigració
El cicle de presentacions es va iniciar a Madrid, el 4 de Febrer a l'Instituto Cervan-
tes. En aquesta presentació, que va ser la primera de les cinc que s'han fet, hi van
asistir 200 persones. 
Hi va intervenir Celestino Corbacho, ministre de Treball i Immigració (a la dreta de
la fotografia). Josep Gassó, president de la Fundació (a l'esquerra) i María Jesús
Manovel, vicepresidenta de la Fundación. Carlos Giménez va fer una conferència
sobre Educació, Ciutadania i Immigració. Enrique Arnanz va moderar el debat. 

Amb associacions d'immigrants
A Saragossa, la presentació va ser el 18 de març, al Centre Joaquín Roncal (Fundación
CAI-ASC). Van presidir la taula Maria Jesús Manovel, vicepresidenta de la Fundación i
Ana María Fernández Abadía, Consellera de Serveis Socials i Família del Govern d'Ara-
gó. En aquesta ocasió van intervenir, com a ponents, el Director del Centre Aragonès de
Recursos per a l'Educació Intercultural (CAREI) Manuel Pinos i el el Cap de l'Oficina per
a la Immigració del Govern d'Aragó, Federico Abizanda. També, hi va assistir una impor-
tant representació d'associacions d'immigrants que va participar activament. 

Conferència de Carlos Giménez
“Educació, Ciudatania i Imnmigració”, es va presentar l'1 d'abril a la Sala Lametro de
València, amb participació de gairebé un centenar de persones d'entitats del Tercer
Sector. 
A la imatge, d'esquerra a dreta, Carlos Giménez, catedràtic d'Antropologia Social de
la Universidad Autònoma de Madrid que va disertar sobre el tema del llibre; Nieves
Dios, del Patronat de la Fundación Esplai; Mabel Manglano, Directora General de
Ciutadania i Integració i Carles Barba, del Patronat de la Fundación Esplai.

Conferència del Defensor del Poble
A Andalusia es va fer la presentació el 5 de març al Centre Cultural Cajasol de Sevilla. Hi
van participar, d'esquerra a dreta de la fotografia, Maria Jesús Manovel, vicepresidenta
de la Fundación; Teresa Jiménez Vílchez, consellera d'Educació de la Junta d'Andalusia;
José Chamizo de la Rubia, Defensor del Poble Andalús, que va impartir una conferència
sobre immigració i educació, i Rafael Rodríguez Mejías, del Patronat de la Fundación.
José Chamizo s'ha pronunciat nombroses vegades arran de les arribades de pasteres a
les costes andaluses i coneix força bé els temes relatius a la immigració.
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