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xarxa esplai 

Dos ponents de luxe. D’esquerra a dreta, la directora general de la Fundación Esplai, Imma Mayol; el responsable de Relacions 
Institucionals i protocol de l’Obra Social de “la Caixa” a Madrid, Fernando Pastor; el president de la Fundación Esplai, Josep Gassó; el 
periodista Iñaki Gabilondo; la membre del Consell Assessor, M. Teresa Mogín; i el filòsof i periodista Josep Ramoneda. FOTO: Josep M. Valls

J. M. Valls. Més de 70 perso
nes van assistir dimarts 
1 d'octubre a l'Edifici La 
Nau de la Universitat de 
València per participar en 
la presentació del llibre 
Ciutadania i ONG. El nou 
paper del Tercer Sector 
davant el canvi d'època, 
editat per la Fundación 
Esplai.

L'acte de presentació, 
que es va emmarcar dins 

del Fòrum de Debat de 
la Universitat de Valèn
cia, va anar a càrrec del 
sociòleg Enrique Arnanz i 
el pedagog Carles Barba, 
dos dels autors del llibre, 
i va ser presentat i mo
derat per Nieves Dios, del 
Patronat de la Fundación 
Esplai. A més de Valèn
cia, el llibre també s’ha 
presentat en sengles 
actes a Barcelona, Bilbao 
i Madrid.

Ivonne del Pozo. El 6 i el 7 
d'octubre, es va realitzar 
la trobada de la Junta 
Directiva de la Liga Ibe
roamericana a Piriapolis, 
Uruguai, aprofitant la 
celebració dels 25 anys 
de l'Abrojo (entitat sòcia 
amfitriona de la trobada). 
L'objectiu de la troba
da va ser finalitzar el 
disseny del Pla Operatiu 
de treball 20132015, 
que compta amb tres 
eixos centrals: 1 Ciuta
dania i Inclusió Social; 
2 Infància, Adolescència 
i Joventut i 3 Societat 
Civil, Acció Pública i 
Política Regional. Es van 
poder definir les línies 
de treball i els espais de 

trobada més importants 
en el calendari, així com 
repartir les responsa
bilitats i assumpció de 
compromisos entre els 
presents.

La Lliga integra 29 
organitzacions de la 
regió iberoamericana 
que treballen des d'una 
perspectiva de drets 
en programes, projec
tes i accions per a la 
superació de la pobresa 
i l'exclusió social, de la 
qual Fundación Esplai és 
sòcia fundadora. Núria 
Valls i Ivonne del Pozo 
van participar en la 
Junta Directiva en repre
sentació de la Fundació 
Esplai.

J. M. Valls. El passat mes de 
setembre el Patronato 
de la Fundación Esplai 
nomenava Imma Mayol 
nova directora general 
d'aquesta fundació d'àm
bit estatal. Aquest nome
nament correspon al nou 
impuls que el Patronato 
està liderant fruit de la 
reflexió estratègica que 
s'ha fet durant aquest 
últim any. Imma Mayol 
serà l'encarregada de 
desenvolupar les línies 
estratègiques relaciona
des amb el foment de la 
ciutadania, l'educació en 

valors, la inclusió digital 
i l'enfortiment del tercer 
sector.

Imma Mayol i Beltran va 
néixer a Palma l’any 1958. 
És llicenciada en Psicolo
gia per la Universitat de 
Barcelona i és experta 
en intervenció social i 
abordatge de les drogo
dependències. Ha estat 
diputada per ICVEUiA 
al Parlament de Catalu
nya entre 1992 i 1999, 
i tinenta d'alcalde a l’A
juntament de Barcelona 
entre 1999 i 2011.

imma Mayol, nova directora  
general de la Fundación Esplai 
d’àmbit estatal
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Presentació de Ciutadania 
i onG a València 

 Consell Assessor. Se celebra a Madrid el Ple del Consell Assessor de 
Fundación Esplai

Gabilondo i ramoneda 
inicien el debat 
sobre “Ciutadania 
i qualitat democràtica”

E l passat dijous 
3 d'octubre va 
tenir lloc al Cai-

xaFòrum de Madrid el 
Ple del Consell asses-
sor de la Fundación 
Esplai, que va comp-
tar amb les interven-
cions del periodista 
iñaki Gabilondo i del 
també periodista, fi-
lòsof i escriptor Josep 
ramoneda.

En total, es van aplegar 
prop d’una cinquantena 
de representants d'or-
ganitzacions del Tercer 
Sector, el món universi-
tari, les empreses o les 
administracions públi-
ques. El tema central de 
la reunió va ser una re-
flexió sobre "Ciutadania 
i qualitat democràtica", 
que serà el tema i el títol 
del sisè volum de la col-
·lecció “Documents per 
al debat”. 

Per centrar el debat, els 
assistents ja disposaven 
d’un document base ela-
borat a partir de troba-
des prèvies realitzades 
amb Carles Campuzano 

i José María Izquierdo a 
Madrid, amb Imanol Zu-
bero, José Luis Zubizarre-
ta, Xabier Aierdi a Bilbao, 
amb Josep Ramoneda i 
Joan Subirats a Barcelona   
i amb Ximo García Roca a 
València. 

Josep Gassó, president de 
Fundación Esplai, va ini-
ciar el Ple per donar pas 
a Imma Mayol, directora 
general de la Fundación, 
que va explicar les prin-
cipals línies d'actuació 
de l'organització pel 2014 
entorn de tres eixos: in-
fància i joventut, inclu-
sió digital i ciutadania i 
Tercer Sector. Després, 
Enrique Arnanz, sociòleg 
i membre del Patronat de 
Fundación Esplai, va fer 
una descripció de com 
serà el procés d'elaboració 
de "Ciutadania i Qualitat 
Democràtica".

política, economia 
i persones
Posteriorment, Iñaki Ga-
bilondo va iniciar la seva 
intervenció amb el títol 
"El relat de la crisi i la 
seva afectació en la vida 
democràtica", en el qual 
va anar desgranant di-
versos dels aspectes que, 
al seu entendre, han de 
millorar la qualitat de la 

democràcia. En aquest 
sentit, Gabilondo va cri-
ticar la subordinació de la 
política a l'economia i la 
primacia en el discurs po-
lític de la macroeconomia 
en detriment dels ciuta-
dans i ciutadanes. Davant 
d'aquesta situació, Gabi-
londo va reclamar que les 
persones tornin a estar al 
centre de tots els debats 
(polítics, socials...).

Josep Ramoneda va abor-
dar en la seua ponència 
"Els canvis necessaris en 
la regeneració de la políti-
ca, la democràcia i la par-
ticipació ciutadana " algu-
nes alternatives davant la 
situació descrita per Gabi-
londo. Ramoneda va reco-
nèixer que la política s'ha-
via convertit en el "boc 
expiatori de tot", però va 
assenyalar que, sense ella, 
la societat es queda sense 
defensa davant el poder 
hegemònic dels diners. 
No obstant això, el filòsof 
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va reivindicar la impor-
tància del bé comú i d'una 
cultura democràtica de la 
qual la ciutadania se sent 
portadora i va apuntar la 
importància creixent dels 
moviments socials que in-
diquen una repolitització 
de la societat.

Ambdues intervencions 
van generar un intens 
debat d'idees. Totes 
aquestes aportacions 
contribuiran a generar un 
fòrum de discussió que, 
en els propers mesos, 
anirà sumant aportacions 
a través del web que s’ha 
creat amb l'objectiu de 
dinamitzar aquest debat 
i recollir opinions a tra-
vés d'Internet.

Participeu en el debat!
Si voleu participar en la reflexió i elaboració 

de "Ciutadania i qualitat democràtica" 
podeu fer-ho entrant a   
www.ciudadaniaycalidaddemocratica.org, 
o a través de les xarxes socials i les trobades 
presencials que s’organitzaran.

Mireu el vídeo 
de les 
intervencions 
d'Iñaki Gabilondo 
i Josep ramoneda

Trobada de la Junta Directiva de 
la Liga iberoamericana a Uruguai


