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Lluitar contra la pobresa 
i l’exclusió social esdevé
prioritari en moments de

crisi. I una manera eficaç de fer-
ho és unir esforços del sector 
públic i el privat i fer-ho des de 
la proximitat. Aquests van ser el 
eixos desenvolupats a la jornada
“La participació del Tercer Sector
en els Plans Locals d’Inclusió So-
cial”, organitzada per la Generali-
tat i la Taula del Tercer Sector, el
passat 14 d'octubre.   

La jornada va comptar amb la
presència de nombrosos experts del
Tercer Sector així com responsa-
bles i tècnics en programes socials
del Ministeri de Sanitat i Polítiques
Socials, la Generalitat de Catalunya
i Ajuntaments locals.

Nous grups de risc
La crisi econòmica ha endurit la si-
tuació de persones que ja es troba-
ven en situació de pobresa i ha afe-
git nous grups de risc. En aquest
context, els plans locals d'inclusió
social es presenten com una eina de
l’Administració i les entitats del
Tercer Sector per treballar contra la
pobresa i l’exclusió social.

Precisament, Catalunya té en marxa
un total de 32 Plans d'Inclusió So-
cial a 32 municipis però no disposa
d'un Pla d'inclusió a nivell nacional
dotat amb més mesures i recursos
per fer front a la pobresa.

En aquest sentit, durant el transcurs
de la Jornada, Àngels Guiteras, Pre-
sidenta de la Taula del Tercer Sec-
tor va afirmar que “Catalunya ha
d’impulsar un Pla d’inclusió social,
amb recursos extraordinaris, que
combini l'acció immediata i urgent

amb les estratègies a mitjà termini
que possibilitin la progressiva auto-
nomia de les persones que es troben
en situació més precària”. 

Models d’inclusió integrals
Una assignatura pendent és avançar
cap a models de ciutat més inclu-
sius, models d’inclusió social in-
tegrals i no només adreçats a les
persones en risc d’exclusió social. 

En relació al tema, a la Jornada, es
va posar de manifest la importància

de la col·laboració estreta entre les
entitats del Tercer Sector i l'admi-
nistració Pública a l'hora de de-
senvolupar polítiques públiques
d'inclusió social. 

Així, Josep M. Pascual, expert en el
Tercer Sector, destacá que la socie-
tat necessita "una Administració pú-
blica més relacional i menys geren-
cialista, és a dir no es tracta de fer
tant d’èmfasi en la gestió de serveis
i recursos com en la dinamització
ciutadana i comunitària".

Catalunya no té
un Pla d'inclusió

social a nivell
nacional 

Per la seva banda, Carlos Susías
President de la Xarxa Europea de
lluita contra la pobresa i l'exclusió
social d’Espanya va parlar sobre
l'estratègia de Lisboa 2000, afir-
mant que “és necessària una nova
estratègia amb més força, més indi-
cadors i més clars, ja que l’anterior
no ha donat els resultats esperats”. 

Per la població desfavorida del Camerun
ÀFRICA-EduSa, va néixer l'any 2006, arran d'una  experiència
viscuda per unes infermeres catalanes al  Camerun i un grup
de camerunesos residents a Barcelona. L’entitat, amb seu a
Barcelona i a Kekem (Camerun), té com a missió ajudar la 
població camerunesa especialment la més desfavorida.

Entre els projectes que realitza Àfrica-EduSa està la posada
en marxa d'una casa d'acollida per a infants sense recursos;
programes de TIC; desenvolupament de la dona; i de sensi-
bilització i recerca de subvencions per fer arribar les seves
activitats als ciutadans del primer món i a entitats públiques
i privades. Altres projectes en previsió són una campanya
de reducció de la desforestació del planeta, fent servir les
energies alternatives com ara l’energia solar; canalització
d’aigües, rehabilitació d’un centre de salut, etc.

C. Sant Antoni Ma Claret, 84-86, 3r3a - 08025 Barcelona 
Tel. 636 69 91 08
info@africa-edusa.org www.africa-edusa.org

Dinamització comunitària a Badalona
L’Associació Casal La Formiga és una associació no lucrativa
que treballa des de 2004 a Badalona, concretament en els
barris de Sant-Roc, Congrés, Artigues, El Remei i La Móra.
Les diferents accions que desenvolupen es divideixen en 2
grans eixos: el primer, relacionat amb el lleure educatiu i el
suport escolar, a través dels projectes de Ludoteca, Estudi
Assistit, Camps de Treball, Casals, Campaments i Colònies
de vacances; i el segon, vinculat a la dinamització social i co-
munitària, on destaquen els projectes d'alfabetització digi-
tal d'adults i gent gran (PLUG'IN) i, a través de l’obertura
dels patis i espais de joc de diferents centres educatius de
Badalona Sud.
Durant aquest curs 2009/2010 l’associació vol abastar més
col·lectius. La seva aposta principal la vehicularan a través del
disseny del nou Pla de Voluntariat i Pràctiques de l’entitat.  

C. Tortosa 35, baixos- 08198 Badalona
Tel. 93 399 49 86
formiga@pangea.org

Atendre infants i famílies de manera integral
L'Associació d'Ajuda als Afectats de Cardiopaties Infantils de
Catalunya (AACIC) es va constituir l'any 1994 i va ser la pri-
mera a l'estat espanyol. Els objectius són: atendre de manera
integral als afectats de cardiopaties congènites i les seves fa-
mílies; informar i assessorar als professionals relacionats; po-
tenciar i impulsar projectes i serveis d'integració dels afectats
en els diferents àmbits  de la societat; i informar, difondre i
sensibilitzar la societat sobre les cardiopaties congènites.
També potencien i impulsen iniciatives d'investigació; formen
i fomenten el voluntariat; i vetllen per aconseguir l'aplicació
efectiva dels drets del nen/a hospitalitzat. 
Els destinataris de les seves accions són els infants afectats i
les seves famílies, així com els professionals dels diferents
àmbits en l'atenció directa al col·lectiu afectat i la ciutadania
sensible de rebre informació al respecte.

Pl. Sagrada Família, 5, 2on A. - 08013 Barcelona
Tel. 93 458 66 53 
info@aacic.org - www.aacic.org

FLAIX ASSOCIATIU
ÀFRICA-EduSa (Educació i Salut) Associació Casal La Formiga A.A. de Cardiopaties Infantils de Catalunya

Presten especial atenció a la infància i la joventut El lleure educatiu és un dels eixos de treball Amb les festes sensibilitzen l'opinió pública 
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Carlos Susías durant la seva intervenció
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El Centre d'Iniciatives i Recer-
ques Europees a la Mediterrània
(CIREM) ha celebrat els  20 anys
amb un balanç de més d'un miler
d'estudis realitzats, des de infor-
mes de caire local a recerques
científiques. Ara mateix, un dels
projectes que lidera és el Meta-
anàlisi de la investigació sobre
gènere i ciència, amb més de 50
expertes de 33 països europeus i
mediterranis, finançat per la
Comissió Europea.

CIREM
fa 20 anys

JORNADA ORGANITZADA PER LA TAULA DEL TERCER SECTOR I LA GENERALITAT

Potenciar els Plans
d'Inclusió Social locals    
A Catalunya hi ha 32 municipis que en tenen 

La Fundació Artur Martorell ha
celebrat el 40è aniversari, presen-
tant el llibre que recull la seva
història, escrit per Joaquim Farré.
L'activitat i el sentit de la Fundació
Artur Martorell és cercar recursos
per a la millora de l’ensenyament,
dirigits especialment a ajudar les
activitats de l’Associació de Mes-
tres Rosa Sensat i dels Moviments
de Renovació Pedagògica, amb els
quals comparteix la seu.

Fundació
Artur Martorell 
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