
Fa deu anys, el 20 de novem-
bre de 1999, es va presentar
públicament la Fundación

Esplai. Va ser a Madrid, a la capital
d'Espanya, ja que es volia significar
la dimensió estatal del projecte. A
Vallecas, per visualitzar el compro-
mís amb la inclusió social i amb els
barris i col·lectius més vulnerables.
Es va presentar amb el nom i la
imatge ”Esplai” ja que el projecte
s'impulsava des de Catalunya i
aportava el seu bagatge i tradició en
l'educació en el lleure. Finalment, es
va escollir el 20 de novembre per
remarcar el compromís amb els
infants i els seus drets, deu anys
després de la Convenció de Ginebra.

Des de llavors, Fundación Esplai ha
centrat les seves energies i capaci-
tats en quatre àmbits: l'impuls del
tercer sector, l'educació en valors i
en el temps de lleure; la lluita contra
la bretxa digital com a nou factor
d'exclusió i el treball de cooperació
a l'àmbit internacional.

Si es mira enrere, es pot tenir el
convenciment que la decisió de
constituir la Fundación Esplai va
ser encertada i, amb tota humilitat,
es pot pensar que ha estat útil als
quatre àmbits de treball indicats.

Respecte a l'impuls del tercer sec-
tor, s’ha contribuït d'una manera
especial a teixir processos d'estruc-
turació d'aquest sector a nivell es-
tatal, presidint la Plataforma

d'ONG d'Acció Social, i a l'àmbit
autonòmic, liderant i impulsant
iniciatives com la Taula del Tercer
Sector Social de Catalunya i de
València. També s'han fomentat
iniciatives al camp de la investiga-
ció i el coneixement del Tercer
Sector. S'ha desenvolupat forma-
ció, nous espais web per al volun-
tariat i s'han promogut publica-
cions des de i per al món associa-
tiu. D'altra banda, a través del
Consell Assessor, s'han impulsat
espais de debat, reflexió i elabora-

ció al voltant de l'exercici de la
ciutadania des de la societat civil,
generant discurs, formulant pro-
postes i editant la col·lecció "Do-
cuments per al debat".

Al camp educatiu, la Fundación ha
promogut la metodologia d’Apre-
nentatge-Servei entre els joves i ha
impulsat el projecte Conecta Joven,
una experiència en què joves volun-
taris han prestat un servei a la comu-
nitat a través de l'ensenyament d'in-
formàtica a persones grans. De

forma més recent, s'ha iniciat l'im-
puls de creació de Centres d'Esplai
en diverses comunitats autònomes.

En aquests 10 anys, la Fundación
Esplai ha estat especialment activa
i referent en l'àmbit de l’e-inclusió,
és a dir, la lluita contra la bretxa di-
gital. A partir de la creació de dese-
nes de centres Red Conecta s'ha
generat una plataforma, una meto-
dologia i instruments específics
per l'aprenentatge de noves tecno-
logies, especialment per les perso-

nes amb més dificultats. Es tracta
d'un programa que s'ha dut a terme
a escala, dinamitzant els telecen-
tres de tota Espanya i impulsant la
formació de formadors.

Als tres àmbits assenyalats, s'ha in-
tentat compaginar el treball a nivell
estatal amb el local i l'autonòmic, ja
que la proximitat és garantia d'eficà-
cia. Però, a la vegada, s'ha incorpo-
rat la lògica internacional i de coo-
peració amb altres organitzacions,
especialment d'Amèrica Llatina en
el marc de la Liga Iberoamericana
d’ONG contra la pobresa. A Eu-
ropa, Canadà i Àsia s'ha  fet en el
terreny de l’e-inclusió.

Finalment, cal citar un tret que ha
caracteritzat des de la seva crea-
ció el treball de Fundación Es-
plai. Tot allò que s'ha fet i aconse-
guit ha estat possible gràcies a la
complicitat i col·laboració amb
altres: amb les ONG del sector,
amb les administracions públi-
ques i també amb les empreses.
D'una manera especial cal remar-
car i donar valor al seu Patronat i
al seu Consell Assessor. Un extra-
ordinari conjunt de cinquanta
persones de gran vàlua que ofe-
reixen el seu temps, la seva capa-
citat i el seu entusiasme per
col·laborar en aquest apassionant
projecte. Des d'aquesta comuni-
cació, moltíssimes gràcies a totes
i a tots els que han volgut com-
partir aquest camí. 
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Fundación Esplai fa 10 anys
impulsant el Tercer Sector  
És l’entitat d’àmbit estatal de “L’Esplai”

Celebració festiva del Dia Universal pels Drets de l'Infant a Vallecas el 20 de novembre de 1999
coincidint amb la presentació de Fundación Esplai 
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La Fundació Estudi i Coopera-
ció ESICO ha traslladat la seva
seu social a CENTRE  ESPLAI,

acollint-se a l'oferiment que va rebre
de la Fundació Catalana de l'Esplai.
L'acord plasma una col·laboració ja
antiga entre ambdues fundacions,
com ara una, als inicis de "L'Esplai" a
Bellvitge, o altres més recents com el
finançament per part d'ESICO d'un
projecte de la Fundació per a l'em-
pleabilitat de quatre persones en un
projecte de preservació del medi
natural. Aquí es publica una breu
semblança d'ESICO. 

A partir de l'any 1973 es va anar 
formant a Barcelona un grup de 
persones de diferents procedències
professionals, però compartint unes
mateixes creences i participant de
semblants  inquietuds i preocupa-
cions davant les circumstàncies del

país. La consistència del grup, que
es reunia amb regularitat i organit-
zació, degué ser la causa de merèi-
xer la confiança de rebre de
terceres persones uns diners, amb
l'encàrrec de destinar-los a finali-
tats d'interès social. Així, es va ins-
tituir una fundació, d’àmbit
principal d'actuació a Catalunya,
amb el nom de “Fundació Estudi i
Cooperació”, (ESICO). En tot cas,
el Patronat de la Fundació va adop-
tar dos pautes a seguir: es dedica-
rien recursos fundacionals a
promoure finalitats menystingudes
per les administracions públiques i
mentre no se'n fessin càrrec, i d'al-
tra banda, la Fundació no demana-
ria subvencions públiques per no
detraure cabals aplicables a sectors
poc dotats. 
Les primeres activitats d'ESICO
foren contribuir a la formació 

d'adults, l'ajut a la recuperació de
drogoaddictes i el manteniment i
gestió de vàries cases de colònies
infantils i juvenils. Es col·laborà
després a refer el moviment coope-
ratiu, ajudant especialment a cons-
tituir i activar la Federació catalana
de Cooperatives de Treball Asso-
ciat i a crear INTERCOOP, una
cooperativa de segon grau per 
afavorir la relació entre empreses
cooperatives. ESICO va ser capda-
vantera en la creació d'una federa-
ció civil d'associacions de pares i
mares d'alumnes, fins aleshores
inexistent al nostre país, FAPAC,
que aglutina actualment moltes
d'aquestes entitats.
La Fundació col·laborà en estudis
sobre la població gitana de Cata-
lunya, amb contactes molt persona-
litzats, per tal de dotar-la de
representació i afavorir la seva

inclusió social. Prestà suport
econòmic a organitzacions d'ajuda
a interns en institucions penitencià-
ries o dedicades a trobar ocupació
laboral a exreclusos. 
I com a darreres activitats, ESICO
ha ajudat entitats que procuren la
inserció social d'immigrants i a
algunes associacions en favor de
dones soles amb càrregues fami-
liars, sobretot a aquelles que es 
troben en situació processal de pri-
vació de llibertat.
En el transcurs dels seus anys de
treball, ESICO ha contribuït alhora
a donar suport a un bon nombre 
d'iniciatives de caràcter social i
comunitari, algunes de les quals,
gràcies a la confiança i l'ajut econò-
mic rebut, van poder cimentar una
primera base a partir de la qual han
fet créixer una activa plataforma de
treball social. 

Amb motiu del Dia Internacional
contra la Pobresa, el 18 d'octubre
les ONG catalanes, a través de les
seves federacions, la Taula del Ter-
cer Sector Social i la Campanya
del Mil·lenni de les Nacions Uni-
des, van manifestar-se al carrer per
demanar la solidaritat ciutadana en
la seva lluita contra la pobresa.  
Aquesta plataforma que va actuar
de manera unitària per primer cop,
va llançar un manifest conjunt per
influir en el govern per a la conse-
cució d'uns pressupostos clarament
socials per al 2010, que serà l'Any
Europeu de lluita contra la pobresa
i l'exclusió social. 

La Fundació Estudi i Cooperació 
tindrà la seu a CENTRE ESPLAI

Contra la 
crisi global:
Solidaritat global
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