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El 25 de maig es va reunir a
Madrid el plenari anual del
Consell Assessor de la Fun-

dación Esplai, on van participar
més de 70 representants de la vida
política, social, acadèmica i empre-
sarial del país i que van debatre
sobre el paper de la ciutadania i la
societat civil en l'actual context de
crisi econòmica.

La jornada va estar presidida pel
Secretari General de Política Social
del Ministeri de Sanitat i Política
Social, Francisco Moza, i pel presi-
dent de la Fundación Esplai, Josep
Gassó. A la seva intervenció, Moza
va ressaltar: “Tenim la sort de
comptar a Espanya amb un teixit
associatiu que millora cada any i
que és referent a tota Europa”.
Josep Gassó va presentar als assis-
tents la Memòria 2009 de la Funda-
ció, de la qual va destacar tres fites:
la celebració del 10è aniversari de
la Fundación, l'elaboració del tre-
ball “Ciudadanía y Globalización” 
i l'impuls del programa L'Esplai
Sense Fronteres.

Després de la presentació, es van
pronunciar dues conferències a
càrrec dels membres del Consell
Assessor, de Carles Campuzano,
diputat al Congrés per CiU, i Ramón
Jáuregui, eurodiputat del PSOE, que
van girar entorn al paper de la socie-
tat civil i el Tercer Sector davant la
crisi econòmica i les seves perspec-
tives de futur. Així, Campuzano va
defensar que el Tercer Sector posi
l'accent “a la transparència, el dià-
leg, la rendició de comptes i el sentit
crític respecte a l'administració”.
Jáuregui, per la seva part, va indicar
que és necessària una nova compli-
citat entre política i voluntariat.

Joan Subirats presenta un
avanç del treball “Ciutadania,
pobresa i inclusió”
D'altra banda, Joan Subirats,
catedràtic de Ciència Política de la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB) i també membre del
Consell Assessor va exposar un
avanç dels continguts del treball
“Ciutadania, pobresa i inclusió”
que impulsa la Fundación Esplai
junt amb l'Institut de Govern i Polí-
tiques Públiques (IGOP) de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona i
que constituirà un proper número
de la col·lecció “Documents per al
Debat” que edita la Fundación.
Subirats va destacar que la societat
es troba en un moment de “canvi
d'època” i que la crisi no és conjun-
tural, motiu pel qual, quan aquesta
se superi, “no es tornarà al punt de
partida, sinó que hauran canviat
moltes coses”. 

MÉS DE 70 PERSONES VAN PARTICIPAR EN  EL PLENARI DEL CONSELL ASSESSOR DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

Debat sobre el paper de la
ciutadania i l’espai públic
Es va lliurar el Distintiu de Reconeixement del Voluntariat a José María Martín Patino

Participants al Plenari del Consell Assessor de Fundación Esplai
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A la reunió es va fer el lliurament
de la primera edició dels Distintitus
de Reconeixement del Voluntariat
de Fundación Esplai. Aquests dis-
tintitus tenen dos modalitats, una
que reconeix una persona per la
seva trajectòria i una segona que
premia joves voluntaris per l'im-
puls d'un projecte social en curs,
en el marc d'una entitat. En aques-
ta edició inaugural es va atorgar 
el guardó a la trajectòria a José 
M. Martín Patino, president de la
Fundación Encuentro. 

En el moment de lliurar el Distin-
tiu, la vicepresidenta de la Fun-
dación, María Jesús Manovel, va
destacar el paper de J.M. Martín
Patino en la transició d'Espanya
cap a la democràcia i la seva
“tenacitat, tolerància y compro-
mís oferint llocs de trobada a
persones molt diverses”. 

El distintiu per als joves voluntaris
va ser per a Alba María López, una
jove voluntària de 19 anys que par-
ticipa al programa Connecta Jove
que impulsen a Sonseca (Toledo)
l'IES La Sisla i el Centro de Juven-
tud Esplai Sonseca. En aquesta
modalitat de joves van rebre l'accè-
sit Karima Al-Akiovi Sanz, una
voluntària de 17 anys de la Funda-
ción Balia de Madrid, i Alejandro
Ramos Baz, un voluntari de 18 anys
del Club d'Esplai Diversitat Lúdica,
de Sant Feliu de Llobregat.

Amb aquests distintius, la Fun-
dació vol agrair i donar visibilitat
al compromís i la tasca altruista
de milers de ciutadans i ciutada-
nes, joves i adults que treballen
en favor dels sectors amb més
dificultats i per la cohesió social.

Reconeixement del 
Voluntariat a 
José María Martín Patino
i a joves voluntaris de 
Connecta Jove

Intervencions de Carles Campuzano i Ramón Jáuregui 

En el transcurs de la reunió anual del Consell Asses-
sor de la Fundación Esplai, el diputat per CIU, Carles
Campuzano, i l'eurodiputat pel PSOE, Ramón Jáure-
gui van pronunciar sengles conferències sota el títol
comú de “Societat civil i vida pública. Perspectives 
de futur”. 
Carles Campuzano va proposar sis idees per afrontar
el moment que vivim. En primer lloc, va proposar
recuperar la política per a la gent o evitar que la polí-
tica sigui quelcom vinculat exclusivament a l'acció
dels partits polítics. En segon lloc, assumir que l'espai
públic és una mica més que l'administració pública.
La tercera idea, construir un discurs fort sobre drets i
responsabilitats, sense el qual no és viable l'estat del
benestar. En quart lloc, avançar cap a un govern
intel·ligent i millor, on el Tercer Sector ha de jugar un
paper important. La cinquena idea, donar pas a les
noves generacions, a energia nova. I, finalment, assu-
mir que el Tercer Sector ha d'exercir un canvi de xip,
que posi l'accent en la necessitat de la transparència,
del diàleg, de necessitat de sentit crític respecte al
paper de l'administració. El Tercer Sector no pot limi-
tar-se a ser un prestador de serveis, sinó que ha de
recuperar el sentit polític que ho justifica, que li dòna

interès, que el fa distint al que pot ser una empresa
mercantil.
Al seu torn, Ramón Jáuregui va descriure la societat
actual com “desclasada i desideolotgizada des del punt
de vista polític”; “desubicada entre la globalització i
l'etnocentrisme”, o el que va denominar “neonaciona-
lisme”; i travessada per nous fenòmens socials com la
feminització o l'envelliment demogràfic. Sobre aquesta
societat, segons Jáuregui, emergeix la necessitat d'una
societat articulada amb valors, aspiracions, exigències i
capacitats. La pregunta és: com es construeix això? Per
a l’eurodiputat és necessària una nova complicitat
entre política i voluntariat. “Si d'alguna manera les
grans transformacions del segle XIX i segle XX van ser
fruit de la complicitat entre l'esquerra i l'humanisme de
llibertat i de fraternitat, penso que, aquesta complicitat
entre els valors morals  del moviment voluntari, que
expressa de la societat civil més conscienciada, ha de
formar part de l'agenda política”. 

Igualment, Jáuregui va exposar la necessitat de situar
el voluntariat com un dret dels ciutadans a participar
activament en la construcció de la societat y la defensa
de l'estat del benestar.

“Societat civil i vida pública. Perspectives de futur”
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