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tots els premiats 
Un cop acabada la reunió del Con-
sell Assessor de Fundación Esplai, 
es va celebrar l’acte de lliurament 
dels Premis Fundación Esplai al 
Voluntariat que, enguany arriben 
a la seva tercera edició. Aquests 
guardons volen reconèixer i visi-
bilitzar la tasca que faan les per-
sones voluntàries en favor dels 
sectors amb més dificultats i per 
la cohesió social. 

El guanyador en la categoria de 
trajectòria a tota una vida ha estat 
Esteve Clopés Fosch, de 70 anys, 
per la seva dedicació i lideratge en 
l’àmbit de les organitzacions de 
persones amb discapacitat intel-
lectual, i en el de projectes d’enve-
lliment actiu vinculats a les noves 
tecnologies i amb joves de centres 
penitenciaris, en el marc del Pro-
grama de CiberCaixes Solidàries 
de l’Obra Social “la Caixa”. 

En la categoria jove, el premi ha 
estat per a David López Corbelle, 
de 20 anys, que gràcies a la seva 
tenacitat i dedicació ha aconseguit 
rellançar el projecte Conecta Joven 
a Toledo, de la mà d’YMCA. És 
voluntari en diferents programes 
d’entitats juvenils i promotor d’ini-
ciatives solidàries en la universitat.

dos accèssits
El jurat dels premis, format pels 
membres del Consell Assessor 
de Fundación Esplai, ha atorgat 
també dos accèssits: A Luis Ortiz 
Alfau, de 95 anys, que col·labora 
amb  el Banc d’ Aliments de Bis-
caia des de fa 16 anys. Arriba cada 
dia a les 7 del matí i s’ocupa de 
les tasques administratives i logís-
tiques; com diu ell mateix, “sóc el 
noi per a tot”.

L’altre accèssit ha estat per a 
Kristhian Fernando gutiérrez 
Sánchez, de 20 anys, per la seva 
tasca voluntària en diferents pro-
jectes de formació i dinamització 
de grups de joves a l’Associació 
La Rueca, de Madrid. Kristhian 
va arribar fa uns anys de Colòm-
bia i La Rueca el va incorporar 
als seus programes educatius per 
trobar-se en situació de risc social. 
Les seves qualitats de lideratge i 
les capacitats per a la dansa i el 
brake-dance l’han convertit en un 
referent per a la seva gent. ■ 
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avançar en la realització del 
llibre “Ciutadania i onG”, 
donar compte de la tasca 

realitzada durant 2011 i fer el lliu-
rament dels premis al voluntariat 
en la seva tercera edició, van ser 
els objectius de la trobada anual 
del Consell assessor de fundación 
esplai que es va fer el 28 de juny a 
madrid, a les sales del Caixafòrum, 
cedides a l’efecte. 

Per als 60 participants al Consell 
Assessor de Fundación Esplai, la 
del 28 de juny va ser una tarda 
plena i intensa. Va obrir la sessió, 
el president de Fundación Esplai, 
Josep gassó que va donar la ben-
vinguda i va presentar la reunió, 
donant pas a la directora general, 
Montserrat ginés. Aquesta va fer 
un resum de les línies que s’han 
treballat durant 2011, amb l’infor-
me anual que també es va repartir 
als assistent. 

El debat a internet
A continuació, José Manuel Pé-
rez, en nom de la gerència de 
Fundación Esplai, va explicar 
el procés metodològic que s’ha 
seguit amb l’elaboració del que 
serà el llibre “Ciutadania i ONg”, 
durant els mesos precedents. Va 
presentar les dades estadístiques 
del web www.ciudadania yong.
org,   els resultats del qüestionari 
distribuït i de la participació al 
fòrum online.   

Després, Enrique Arnanz, soci-
òleg i membre de la Comissió 
Permanent del Consell Assessor, 
va fer una introducció al tema. 
Després, els tres experts, Carlos 
giménez, professor de la Uni-
versitat Autònoma de Madrid. 
Imanol Zubero, professor de la 
Universitat del País Basc i Isma-
el Peña-López, professor de la 
Universitat Oberta de Catalunya, 
van explicar els seus respectius 
àmbits de treball. 

Moderació de joan subirats i 
cloenda de consuelo crespo 
Amb aquestes intervencions, es 
va donar pas al debat entre els 
assistents, que va moderar Joan 
Subirats, catedràtic de Ciència Po-
lítica de la Universitat Autònoma 
de Barcelona.       

Va cloure aquesta reunió unes 
càlides paraules de comiat de la 
membre del Consell Assessor 
de Fundación Esplai i presiden-
ta d’Unicef Espanya, Consuelo 
Crespo. 

En La sEVa rEunió anuaL cELEbrada EL 28 dE juny, a Madrid 

El consell assessor de Fundación 
Esplai debat “ciutadania i onG” 
El món digital, el factor intergeneracional i l’opció transformadora van centrar el debat 

Els premis volen  
visibilitzar la tasca de 
persones voluntàries

La directora general, Montserrat ginés, va resentar l’informe 2011 davant els i les membres del 
Consell Assessor de la Fundación Esplai, el 28 de juny.

Pilar Pérez, Directora Adjunta de la Subdirec-
ció general d’ong i Voluntariat del Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i igualtat, lliura el Premi 
sènior a Esteve Clopés.

Jorge Hermida, Director de la Coordinadora infantil 
i Juvenil de Vallecas i President de la Plataforma 
del Voluntariat de la Comunitat de Madrid, lliura 
l’accèssit Jove a Kristhian gutiérrez, acompanyat 
per Antonio Llorente, director de La rueca.

Juan oñorbe, Subdirector general de la Delegació del 
govern per al Pla nacional sobre Drogues, lliura el Pre-
mi Jove a David Corbelle, acompanyat per Consuelo 
Amo, del Consell Assessor d’YMCA Toledo.

Montserrat Buisan, Subdirectora de l’àrea d’inte-
gració Social de la Fundació “la Caixa”, lliura l’ac-
cèssit  sènior a Luis ortiz, que als seus 95 anys 
col·labora amb el Banc dels Aliments de Biscaia.
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