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EN EL MARC DE LA PRESENTACIÓ DEL QUART VOLUM DE DOCUMENTS PER AL DEBAT 

La Fundació proposa
un nou paper de les entitats

MANOLITA SANZ

Contra l’exclusió social cal 
acollida, acompanyament i 
autonomia. Són els tres “A”

que proposa “Ciutadania i Inclusió 
Social. El Tercer Sector i les políti-
ques públiques d’Acció Social”, el 
llibre que ha impulsat la Fundació 
Catalana de l’Esplai, juntament amb 
l’Institut de Govern i Polítiques Pú-
bliques de la Universitat Autònoma
de Barcelona, amb la direcció del 
catedràtic Joan Subirats. La pre-
sentació es va fer el 8 de febrer al 
CaixaForum de Barcelona.

L’acte de presentació va comptar 
amb les intervencions de Josep 
Gassó, president de la Fundació 
Catalana de l’Esplai; Jaume La-
naspa, director general de la fun-
dació “la Caixa”; Àngels Guiteras, 
presidenta de la Taula d’Entitats 
del Tercer Sector Social de Cata-
lunya i Josep Lluís Cleries, con-
seller de Benestar Social i Família 
de la Generalitat de Catalunya. 
Del llibre en va parlar el catedrà-
tic Joan Subirats, que ha dirigit 
la recerca. 

Montserrat Ginés, directora ge-
neral de la Fundació Catalana de 
l’Esplai, que va introduir l’acte i el 
va moderar, va explicar la intenció 
de la col·lecció Documents per al 
debat que vol, a través de l’anàlisi 
i la reflexió, estimular i col·laborar 
en la formació de professionals, 
voluntaris de les entitats i de la 
ciutadania en general. 

El llibre de la Fundació Catala-
na de l’Esplai, que compta amb 
el suport de la Fundació “la Cai-
xa”, examina el paper de les enti-
tats del Tercer Sector en l’actual 
marc de crisi, que ha incrementat 
la demanda d’atenció als sectors 
més vulnerables. Es planteja la 
necessitat de centrar l’acció de 
les entitats en vincular la inclusió 
social al concepte de ciutadania 
entès com a plena participació de 
les persones en l’àmbit econòmic/
laboral, la vida política i les xar-
xes familiars i comunitàries. 

Cinc experiències 
La recerca ha seleccionat, entre 
un centenar d’entitats d’arreu 
de l’estat, cinc experiències sig-
nificatives.Totes es caracteritzen 
pel seu caràcter innovador, per 
l’abordatge integral  i per la in-
corporació de la participació tant 
dels destinataris com del volun-
tariat. (vegeu pàgines centrals). 
En els propers mesos, el llibre es 
presentarà a Madrid, València i 
Sevilla. 

Josep Gassó 
President de la
Fundació Catalana
de l’Esplai 

Entitats i administracions 
en l’espai públic 

Amb la publicació del llibre 
“Ciutadania i Inclusió social” 
proposem un debat al si del 
Tercer Sector entorn la funció 
de les entitats en els proces-
sos d’inclusió social, des de 
la  vocació de participació en 
l’espai públic que compartim 
tots plegats. 

Perquè creiem que, en un 
context de crisi i reducció de 
la despesa pública, és més 
important que mai la inversió 
en inclusió social i reforçar les 
entitats i el seu paper en la 
seva tasca de construcció de 
ciutadania amb els col·lectius 
més vulnerables.

Reclamem que de la mateixa 
manera que s’incrementen 
les prestacions per atur quan 
hi ha més aturats, o jubilats, 
s’incrementin les prestacions 
per la inclusió social quan hi ha 
més problemes d’exclusió so-
cial. No estem parlant només 
d’economia, sinó d’estratègia 
per abordar l’exclusió social. 

En aquest sentit volem desta-
car la necessitat de donar un 
pas en l’establiment de formes 
més paritàries i de treball col-
laboratiu entre les administra-
cions i les entitats en el marc 
d’una relació pluriennal que 
superi la concepció de veure 
les entitats com a mers prove-
ïdors o recurs complementari 
de la seva acció. 

Voldríem que el debat generat 
en la trobada a l’entorn de la 
publicació serveixi per ajudar a 
definir, concretar i avançar en 
aquesta estratègia de compli-
citat entre societat civil, admi-
nistració pública, universitat, 
caixa, per bé del país i dels 
sectors més vulnerables. 

Opinió

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “CIUTADANIA I INCLUSIÓ SOCIAL”

Joan Subirats subratlla les tres “A”
El catedràtic de Ciència Política i director de la recerca 
que ha donat lloc a la publicació, Joan Subirats va 
explicar quins són els tres grans elements que for-
men part d’allò que se’ls va demanar que analitzessin: 
les tres “A”. La primera, va dir “l’Acollida que vol dir 
acceptar la persona que arriba tal com és, amb la 
motxilla de trajectòria vital que té darrere. Parteix de 
la hipòtesi que no és la persona qui ha d’adaptar-se 
als recursos, sinó a la inversa. 

La segona A és l’acompanyament, que no és estar 
amb ells, sinó estar entre ells. Els serveis, les activitats, 
etc. s’han de fer al seu costat, cosa que incorpora la 
idea de proximitat, d’itinerari.  La tercera A i la més 
important és l’autonomia, la voluntat d’autonomit-

zació”.  I va seguir: “Aquestes organitzacions [les que 
apareixen al llibre] treballen en la construcció d’auto-
nomia amb vincles, amb voluntat de connexió. 

“En el fons” va remarcar, “això és la idea de ciutada-
nia, que siguin persones, econòmicament autònomes 
al màxim possible, políticament actives i socialment 
vinculades. En resum, autonomia personal, diversitat 
i igualtat, com a valors centrals de la idea de ciuta-
dania”.

Després de la seva intervenció, Montserrat Ginès, a 
l’esquerra de la fotografia, va donar pas a les inter-
vencions dels participants, persones del Tercer Sector 
en la seva majoria

Dit durant l’acte

Aliança amb
el Tercer Sector 
“El centre de les polítiques socials 
és la persona. Amb la seva situa-
ció de necessitat i la resposta que 
cal donar per a la seva autonomia 
personal.  Per això, proposem una 
gran aliança i la volem treballar des 
del Tercer Sector Social”. 

El Tercer Sector un espai
de participació ciutadana
“En una societat complexa la parti-
cipació no pot ser individual, ha de 
tenir espais comuns de generació 
de reflexió i de projecte.
Aquests espais de participació 
ciutadana són cada cop més les 
entitats del Tercer Sector.”

Mantenim el nostre
compromís
“Durant el 2011, i per quart any,  
l’Obra Social de “la Caixa” man-
tindrà el seu compromís per valor 
de 500 milions d’euros. I el que és 
més important, donant tot el suport 
a les entitats que venim recolzant, 
fidels als nostres compromisos”.

Josep
Lluís
Cleries
Conseller 
de
Benestar 
Social i 
Família 

Àngels
Guiteras
Presidenta 
de la
Taula del 
Tercer
Sector 
Social

Jaume
Lanaspa
Director 
General
de la
Fundació
“la Caixa” 

FO
TO

S 
A

. V
A

LL
E


