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 Fundació. El filòsof i periodista intervé al plenari del Consell Assessor

ramoneda fa una crida 
a trobar nous camins 
per sortir de la crisi

E l dijous 25 d'abril 
va tenir lloc a 
CENTrE ESPlAI 

el plenari anual del 
Consell Assessor de la 
Fundació Catalana de 
l'Esplai, que va comptar 
amb la participació de 
prop de 60 persones de 
diferents àmbits (admi-
nistració pública, món 
educatiu, educació en el 
lleure, medi ambient...) 
que integren aquest 
òrgan i la intervenció 
de Josep ramoneda, 
periodista, filòsof i 
escriptor, sobre “Drets 
socials i  dret a decidir i 
el paper de les organit-
zacions i la ciutadania”. 

L'acte va començar amb 
la presentació l'Informe 
anual 2012-2013 de l'enti-
tat per part de Núria Valls, 
subdirectora general de la 
Fundació, que va destacar 
les principals fites com la 
campanya "Un estiu per 
a tothom" o el treball per 
enfortir el Tercer Sector, 
entre d'altres. Després, va 
intervenir Josep Gassó, 
president de la Fundació, 
que en el seu parlament va 
destacar com la Fundació 

plenari. Assistents al Ple del Consell Assessor del passat dia 25 d'abril a Centre Esplai. FOTO: A. VALLE.

és una organització que en 
temps de dificultats es mo-
bilitza per tal de superar-les 
i va posar com exemple la 
campanya "Encerta l'Estiu 
- Un estiu per a tothom".

Gassó, a més, va referir-se 
a l’auto de sobreseïment i 
arxiu de la causa contra 
l’entitat, arran de la de-
núncia d’un empresari del 
sector de l’hostaleria que 
considerava que l’actuació 
de la Fundació era fraudu-
lenta en no facturar IVA en 
els menjadors escolars que 
gestiona. En la seva inter-
venció, el president de la 
Fundació va destacar que 
aquesta és una qüestió que 
afecta tot el Tercer Sector 
i que des de la Fundació 
s'impulsarà una iniciati-
va amb tots els sectors de 
la societat per demanar 
al Govern que demani a 
l'Estat l'exempció del 21% 
de l'IVA en els serveis que 
realitzen els alumnes fora 
de l'horari lectiu.

@avalleLeon 

Alfons 
Valle

Carles Barba, vicepresi-
dent de la Fundació, 
va presentar a Josep 
Ramoneda assegurant 
que la seva intervenció 
havia de servir com una 
orientació en temps de 
“conducció difícil” on 
cal combinar “reflexions 
conjunturals amb d’altres 
a llarg termini”.

La intervenció de Ramo-
neda va donar resposta 
a aquest prec, il·luminant 
alguns dels aspectes de 
la crisi. El filòsof va deta-
llar que ens trobem en 
una crisi profunda i difícil 
d'analitzar que exigeix, 
va dir, "trobar camins 
nous". Així va indicar 
que l'actual situació es 
caracteritza per una "fu-
gida de les elits", "la im-
potència de la política" i 
la “incorporació massiva 
de les tecnologies de la 
informació i la comu-
nicació a la societat”. 
El filòsof va assenyalar 
que davant aquests 

canvis, observa signes 
de "repolitització" i 
"resocialització" de les 
persones, entès aquest 
últim concepte com una 
tendència de la ciutada-
nia per compartir espais 
comuns. Per acabar, Ra-
moneda va apostar per 
què un dels nous camins 
dels governs hauria de 
ser una major transpa-
rència dels poders per 
tal de generar confiança 
i afavorir l'horitzontalitat 
en la presa de decisions.

Les paraules de Ramone-
da van genera un intens 
debat posterior amb 
intervencions que van 
demanar la recuperació 
dels valors del humanis-
me, una major solidaritat 
i l'enfortiment de les 
entitats del Tercer Sector 
com a vies irrenunciables 
per a la sortida de la crisi.

JOsEp raMOnEda: “La ciutadania s’està 
repolititzant i resocialitzant”

La Fundació 
és una 
organització 
que en temps 
de dificultats 
es mobilitza 
per tal de 
superar-les

xarxa esplai 

1. Canviar les OnG
La crisi econòmica i ins-
titucional, el qüestiona-
ment de la intermediació 
de les ONG i les seves 
estructures de represen-
tació, la reducció dels 
pressupostos públics, 
la societat digital, 
l'emergència de nous 
moviments socials, entre 
d’altres, obliguen el 
Tercer Sector ha canviar 
substancialment si vol 
donar respostes noves a 
una nova societat.

2. reforçar  
la voluntat  
transformadora
Les ONG han de superar 
la "sectorialització", 
actuant de manera més 
transversal i repolititzant 
el seu quefer, conjugant 
accions específiques 
amb preocupació per 
la transformació de 
l'entorn i les estructures 
que les generen.

3. transformar 
internament
El Tercer Sector ha de 
modificar les seves 
estructures verticals, 
centralistes i burocràti-
ques i obrir espais més 
horitzontals, deliberatius 
i territorials. També convé 
simplificar-se i ser més 
eficients. Caldrà canviar 
mètodes, models d'in-
tervenció i competències 
dels equips, fomentar 
l’obertura a la societat i 
incrementar el treball en 
xarxa.

4. recuperar 
l'ànima de les OnG
Sovint les demandes de 
les administracions o el 
finançament han desen-
focat, fins i tot, desviat, 
les entitats de la missió 
i valors que les van 
configurar. Cal reprendre 
l'esperit fundacional, 
actualitzar tot allò que 
es requereixi en funció 
de les noves necessitats 
i reptes socials i orientar 
el nord en coherència 
amb els valors que les 
caracteritzen.

5. incorporar-se 
a la societat de la 
informació
El Tercer Sector s'ha 
d'incorporar a la socie-
tat xarxa i utilitzar les 
TIC com a instrument de 
millora i transformació, 
per fomentar la parti-
cipació i mobilitzar la 
societat a favor de les 
seves propostes i ser 
capaç d'incorporar les 
inquietuds socials en els 
seus propis objectius.

6. ampliar i refor-
çar la base social
Les organitzacions han 

d'ampliar i reforçar 
la seva base social 
integrant col·laboracions 
voluntàries, professi-
onals, tecnològiques i 
econòmiques diverses. 
En les últimes dècades 
han depès massa de 
les administracions i 
s'han dedicat de manera 
insuficient a ampliar la 
seva base social com a 
fonament del projecte.

7. ser espais 
d'aliança 
intergeneracional
La incorporació de joves i 
grans, i la suma de capa-
citats i actius intergene-
racionals són elements 
nuclears per a un canvi 
de la societat equitatiu i 
just. La major esperança 
de vida i la possibilitat 
d'exercir una ciutadania 
activa per part de la 
gent gran, més enllà del 
seu cicle laboral, són 
una aportació d'un valor 
incalculable. Les ONG 
poden ser espais interge-
neracionals per excel·lè-
ncia i, al mateix temps, 
escenaris de trobada i 
treball compartit per una 
causa comuna.

8. Cooperar 
i col·laborar: 
noves aliances
El Tercer Sector s'ha de 
relacionar de forma més 
oberta, col·laborativa 
i autònoma amb els dife-
rents agents: administra-
cions, nous moviments 
socials, món empresarial 
i acadèmic i mitjans de 
comunicació. Quan es 
tracta de treballar per 
l'interès comú compartir 
coneixement, capacitats, 
recursos i protagonisme 
és molt més efectiu que 
competir i treballar de 
forma separada i aïlla-
dament.

9. integrar l'eco-
nòmic i el social
Cal la integració de la 
iniciativa social i econò-
mica i ser protagonis-
tes també d'una nova 
economia al servei de 
les persones. És neces-
sari conjugar coherència 
ideològica, viabilitat 
econòmica i projecció 
social.

10. activar el de-
bat al tercer sector
El Tercer Sector ha d’a-
bordar amb urgència el 
debat del que li corres-
pon i canviar per ser útil 
socialment. Cal compar-
tir-lo amb el conjunt de 
la societat. La societat 
ha de respondre a la 
qüestió i decidir en qui-
na mesura prefereix un 
país amb o sense ONG i, 
en tot cas, per a quines 
funcions les requereix.

10  prOpOstEs
  EL tErCEr sECtOr davant dEL Canvi d'èpOCa

Escolta la 
intervenció a:


