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 Fundació.  Presentació del llibre Ciutadania i ONG. El nou paper del Tercer Sector davant el canvi d'època

La Fundació presenta deu propostes 
perquè les OnG afrontin el canvi 

xarxa esplai 

presentació a Barcelona. Va ser presidit per Jaume Lanaspa, director general de la Fundació "la Caixa", Neus Munté, 
consellera de Benestar i Família, i Josep Gassó, president de la Fundació. FOTO: JOSEP M. VALLS

E l 16 d’abril la 
Fundació Cata-
lana de l’Esplai 

va presentar al Palau 
Macaya de Barcelona el 
llibre Ciutadania i ONG. 
El nou paper del Tercer 
Sector davant el canvi 
d’època, cinquè volum 
de la col·lecció “Docu-
ments per al Debat”. 
Aquest llibre també s’ha 
presentat a Bilbao el 16 
de maig, a Madrid el 28 
de maig i, properament, 
a València i a Sevilla.

L’acte va ser presidit per 
Neus Munté, consellera 
de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya, 
Jaume Lanaspa, director 
general de la Fundació "la 
Caixa", i de Josep Gassó, 
president de la Funda-
ció Catalana de l'Esplai. 
Posteriorment, Enrique 
Arnanz, sociòleg, i Ismael 
Peña, professor dels es-
tudis de Dret i de Ciència 
Política de la UOC, van 

presentar el llibre, que 
han coordinat, conjunta-
ment amb Imanol Zubero 
i Carlos Giménez.

Les entitats del tercer 
sector viuen moments 
d’extraordinària com-
plexitat: increment de la 
demanda social, retallada 
de les aportacions públi-
ques, retard en els paga-
ments, disminució de les 

col·laboracions privades i 
reducció del crèdit banca-
ri. És moment, primer de 
tot, de sobreviure i saber 
navegar en aquesta “tem-
pesta perfecta”. El tercer 
sector necessita tot el su-
port de manera urgent.
 
No obstant això, per a la 
Fundació aquesta emer-
gència no ha de fer perdre 
de vista que, alhora, cal 

sessió prèvia de treball amb 
representants del tercer sector
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El dia de la presentació del llibre, la Fundació Catalana de l’Esplai va 
organitzar una sessió prèvia de treball en la qual van participar al vol-
tant de 30 representants de sector associatiu català, que van 
debatre sobre els reptes de les OnG davant el canvi d’època.

Consulteu un resum de les conclusions a www.ciudadaniayong.org 

encarar el futur. En aquest 
marc, ha propiciat un de-
bat sobre els canvis que 
les ONG i el tercer sector 
han d’abordar en un esce-
nari que va més enllà de la 
crisi econòmica: es tracta 
d’un canvi d’època.

també s'ha presentat 
a Bilbao i Madrid
Aquest debat, en el qual 
han participat més de 

cent persones, s’ha pro-
duït al llarg del 2012 en 
espais presencials i virtu-
als a partir de la platafor-
ma www.ciudadaniayong.
org i ha conclòs amb 
la publicació del llibre 
que, a més de Barcelona, 
també es va presentar a 
Bilbao i a Madrid i, pro-
perament, a València i 
Sevilla. El llibre, que posa 
l’accent en tres eixos (les 

Baixeu-vos l’e-
dició digital!
El llibre s’ha imprès en 
català i en castellà i 
també està disponible 
en edició digital en el 
web www.ciudada-
niayong.org. a més 
dels textos inicials i el 
resultat dels diferents 
debats, el llibre inclou 
en les pàgines 78-81 les 
10 propostes per afron-
tar el canvi d’època.

@jmperezmunoz 

José Manuel 
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ONG
El nou paper del Tercer Sector

davant el canvi d’època
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LA PUBLICACIÓ, ELS CONTINGUTS I EL DETALL DEL PROCÉS DEL DEBAT ES PODEN CONSULTAR A

http://www.ciudadaniayong.org

Riu Anoia, 42-54.  08820 El Prat de Llobregat
Tel. 93 474 74 96.   www.fundacionesplai.org

Amb el suport de: Amb la col·laboració de:

Mireu el vídeo 
de l’acte!

relacions intergeneracio-
nals, la participació trans-
formadora i la civilització 
digital), acaba amb 10 
propostes que ofereixen 
a les ONG debatre l'ori-
entació dels canvis en les 
organitzacions en un nou 
escenari canviant.
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