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El 26 de gener la Fundació
Esplai va presentar a l’audito-
ri de La Casa Encendida, a

Madrid, el llibre “Ciudadanía y Glo-
balización”, tercer volum de la
col·lecció Documentos para el deba-
te. L’acte de presentació, al que van
assistir més de 150 persones, el van
presidir Josep Gassó i María Jesús
Manovel, president i vicepresidenta
de la Fundació, i Cristóbal Sánchez
Blesa, director d’educació de GECE-
SA, que van donar pas a l’autor-
coordinador del llibre, el sociòleg
Enrique Arnanz. Posteriorment, es
va celebrar un debat-diàleg moderat
per Eusebio Megías, director tècnic 
de FAD, en el qual van participar
Fadhila Mammar, mediadora cultural
que va ser directora del Servei 
de Mediació Social Intercultural de
Madrid; Hilario Sáez, sociòleg i
Imanol Zubero, sociòleg i senador. 

“Ciudadania y Globalización” és el
tercer volum de la col·lecció Docu-
mentos para el debate, de Fundació
Esplai, que es va iniciar l’any 2007
amb la publicació d’Educació i
Ciutadania i que va continuar al
2008 amb Educació, Ciutadania i
Immigració. Les publicacions són
fruit del treball generat pel Consell
Assessor de la Fundación Esplai. 

En la seva intervenció, el president
de la Fundació, Josep Gassó, va
emmarcar la presentació de “Ciu-
dadanía y Globalización” en un
moment internacional molt espe-
cial en el context europeu, per tres
raons: la presidència espanyola de
la Unió Europea, el fet que Europa
i el seu model social es trobin en
una cruïlla i s’hagi de decidir pro-
perament la seva estratègia 2020 i
la celebració de l’Any Europeu
contra la Pobresa i l’Exclusió 

Social. Precisament, en referència
a la lluita contra l’exclusió social,
Gassó va apuntar que “avui sabem
que el creixement econòmic i ocu-
pacional no genera per si mateix
disminució dels índexs de pobresa
i de desigualtat. Els 80 milions de
pobres i l’augment de les desigual-
tats en els anys de creixement són
una bona prova. També, sabem que
la sostenibilitat és econòmica i am-
biental i, alhora, només ho pot ser
si, també, ho és des de del punt de
vista social”.

En aquest sentit, Gassó va apel·lar
a la necessitat que Europa con-
formi una estratègia potent per 
la inclusió i la cohesió social i 
“en aquesta tasca” -va apuntar- 
“el reforçament i la implicació 
de la societat civil, del Tercer Sec-
tor, protagonitzant i possibilitant
l’empoderament i l’exercici de

ciutadania per part dels més 
febles, és fonamental”. 

“Ciudadanía y Globalización” s’es-
tructura en tres parts. A la primera
es plantegen les idees i continguts
fonamentals; la segona és la lectura
educativa i la tercera se centra a
analitzar i descriure quin és el pa-
per del Tercer Sector en el marc de
la ciutadania global, amb especial
incidència en l’àmbit de la coope-
ració internacional. En aquest ter-
cer capítol també s’inclouen tres
experiències rellevants de la Fun-
dació Esplai en aquest àmbit: el
projecte Connecta Now d’e-inclu-
sió; els centres de esplai per a la
infància a Amèrica Llatina i la par-
ticipació de la Liga Iberoamericana
que, des de fa 10 anys, treballa en
l’enfortiment de Tercer Sector en 
la seva lluita contra la pobresa i
l’exclusió social. 

Segons l’autor-coordinador del 
llibre, el sociòleg Enrique Arnanz,
a “Ciudadanía y Globalización” es
planteja que un dels elements bà-
sics del “canvi d’època” que vivim
està relacionat amb la interconne-
xió i la interdependència de perso-
nes, nacions i estats en el món. Per
a Arnanz, “avui no és possible con-
cebre la ciutadania i la convivència
sense aquest marc global. Això és
així, tant pel que es refereix a la
generació de dificultats, proble-
mes, conflictes i injustícies, com
per a l’abordatge dels reptes col·lec-
tius i la generació de propostes i 
solucions”.

EN UN ACTE QUE VA COMPTAR AMB LA PARTICIPACIÓ DE MÉS DE 150 PERSONES

Es presenta a Madrid el llibre
“Ciudadanía y Globalización”
Es tracta del tercer volum de la col·lecció “Documentos para el debate”

Ma Jesús Manovel, Josep Gassó, Cristóbal Sánchez i Enrique Arnanz El públic va omplir l’auditori de La Casa Encendida, a Madrid
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Podeu consultar 
l’edició en pdf a 

www.fundacionesplai.org

“Fem la millor escola” i la campan-
ya Encerta l’Estiu van ser els dos
projectes destacats que va mostrar la
Fundació Catalana de l’Esplai a
Expodidàctica, el saló dels recursos
per a l’educació que es va celebrar
del 18 al 20 de març a Barcelona i
pel qual van passar unes 10.000 per-
sones. Els i les visitants que van pas-
sar per l’estand de la Fundació van
informar-se sobre l’ampli ventall de
serveis educatius del programa
“Fem la millor escola”. També,
Encerta l’Estiu, la campanya de
colònies, casals i campaments direc-
tament organitzats per la Fundació
Catalana de l’Esplai en col·laboració
amb la Fundació FC Barcelona. 

La Fundació a Expodidàctica 

El conseller de Governació i Admi-
nistracions Públiques. Jordi Ausàs,
va visitar CENTRE ESPLAI, la seu

de la Fundació Catalana de l’Esplai
al Prat de Llobregat, el 29 de gener.
L’equip directiu de la Fundació
Catalana de l’Esplai, encapçalat pel
seu president, Josep Gassó, van
acompanyar el conseller durant la
visita a les instal·lacions.

El conseller va poder conèixer de
primera mà tots els serveis que ofe-
reix CENTRE ESPLAI com a equi-
pament destinat a l’educació en el
lleure i al món associatiu, així com
totes les mesures de sostenibilitat
que incorpora l’edifici. 

Visita del conseller
Jordi Ausàs
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