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joSeP m. VAllS

El dimecres 8 de juny, prè-
viament a la presentació del 
llibre “Ciutadania i Inclusió 

Social” i al lliurament dels Premis 
de la Fundación Esplai al Volun-
tariat, va tenir lloc al Caixaforum 
de Madrid la reunió del plenari del 
Consejo Asesor de la Fundación 
Esplai, on van participar prop de 
cinquanta persones que formen 
part del Consell Assessor. 
 
La presentació de l’acte va anar a 
càrrec de Josep Gassó, president 
de Fundació, que va donar pas 
a Ester García, gerent de l’enti-
tat, que va presentar l’Informe 
anual 2010-2011. Posteriorment, 
va intervenir María Jesús Mano-
vel, vicepresidenta de la Funda-
ció, que va presentar un balanç 
i propostes de dinamització del 
Consejo Asesor. 
 
desafiament i oportunitats
Després d’aquestes presentacions, 
el sociòleg Enrique Arnanz i Car-
les Barba, responsable de Relaci-
ons Institucionals i membre del 
Patronat de la Fundación, van 
introduir el document “Un nou 

aquest òrgan de la fundación esplai aplega més de cinquanta experts d’arreu de l’estat

el consejo asesor aborda els 
reptes i oportunitats del nou cicle 
el plenari anual es va celebrar el 8 de juny a madrid

cicle: desafiament i oportunitat” 
en el qual s’analitza l’actual con-
text de crisi i els efectes globals i 
locals que està provocant. Entre 
aquests efectes, es va destacar 
l’augment dels trets consumis-
tes del sistema, l’empobriment 

de molts sectors, la desafecció 
cap a la política o el paper de les 
entitats del Tercer Sector. 
 
A continuació, els assistents 
van aportar les seves opinions 
i aportacions, responent a les 

preguntes que va plantejar Ar-
nanz: què ens toca fer en aquests 
moments? quins compromisos 
hem d’assumir? com podem ser 
útils a la societat? i quines alian-
ces considerem prioritàries i per 
a què? 

seguir treballant per a que els 
infants i joves tinguin valors
Va acabar la sessió Josep Gassó, 
que es va mostrar optimista pels 
moviments que s’estan produint 
al món i a Espanya, com ara el 
15-M. Gassó va destacar la im-
portància que la gent s’atreveixi 
a dir i a proposar canvis estructu-
rals i polítics “perquè aquests col-
lectius, que són molt heterogenis, 
volen participar, volen parlar i es 
volen comprometre més”. 
Va explicar que a la Fundació 
Catalana de l’Esplai centenars 
de monitors estan participant de 
manera activa en aquests movi-
ments i que això expressa que “hi 
ha una societat força més madura 
del que moltes vegades se’ns fa 
creure”. I va concloure afirmant 
que “des de la Fundació hem de 
seguir treballant perquè els nens 
i joves tinguin valors, valors de 
ciutadania, de compromís, d’op-
timisme pel que fa a la capacitat 
de generar una nova cultura, que 
no és la de la societat de consum, 
i per trobar un nou escenari, que 
alguns no sé si arribarem a veure, 
però que ha de ser el d’una socie-
tat millor”. ■
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En el transcurs de l’acte de 
presentació del llibre “Ciu-
tadania i Inclusió Social”, 

a Madrid, també es van lliurar els 
Premis de la Fundación Esplai al 
Voluntariat. Amb aquests premis 
Fundación Esplai vol reconèixer, 
agrair i donar visibilitat al com-
promís i la tasca altruista de milers 
de ciutadans i ciutadanes, joves i 
adults que treballen en favor dels 
sectors amb més dificultats i per 
la cohesió social.
  
Els premis compten amb dues ca-
tegories: una, al reconeixement a 
tota una trajectòria i una altra al tre-
ball voluntari d’un/a persona jove.   
Les diferents candidatures s’han 
sotmès a votació dels més de 
cinquanta membres del Consell 
Assessor de Fundación Esplai, 
representants dels àmbits acadè-
mic, social i polític de tot el terri-
tori espanyol.

A la convocatòria 2011, els gua-
nyadors han estat, en la catego-
ria de trajectòria, José M. León 

els premiats són José m. león francia, de coceder i umair dar, de fundació esquerdes

premis de fundación esplai al Voluntariat 2011

Francia, de la Confederación 
de Centros de Desarrollo Rural 
(COCEDER) i en la categoria de 
joves voluntaris, el premiat ha 
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el Consejo Asesor es va reunir al CaixaForum de madrid 

josé m. león recollint el premi de mans de josep Gassó 

estat Umair Dar, jove de 23 anys 
d’origen paquistanès que col-
labora amb la Fundació Esquer-
des a Badalona Sud. En aquesta 

categoria també s’han lliurat dos 
accèssits a Judith Ramírez Jimé-
nez, (Fundació Farigola) i Wala 
Hechach (Esplai La Florida) ■  
 

umair Donar després del lliurament del premi al jove voluntari

podeu llegir una entrevista a 
umair dar a la secció “a peu 
de carrer” a la pàgina 32. 


