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Núria Valls, directora general de Fundesplai i Fundación Esplai, elegida nova presidenta de l’entitat

La nova junta de La Liga Iberoamericana
aposta pel treball en xarxa
@idelpozo

rents nivells de govern, i el
coneixement i compromís
que hi ha de la temàtica,
especialment els organismes governamentals que
estan interpel·lats i que
tenen implicació directa en
la seva difusió i vetllament
per l’acompliment, en cada
un dels països.

La nova junta directiva de La Liga Iberoamericana

Ivonne
del Pozo

L

a Junta Directiva
de La Liga Iberoamericana d'Organitzacions de la Societat Civil es va reunir els
dies 29 i 30 d'octubre a
San José de Costa Rica,
Costa Rica, en la seva
assemblea ordinària de
socis, amb la participació de 19 organitzacions associades, entre
presents i vots delegats.
A l'assemblea es va renovar la Junta Directiva,
i Núria Valls, directora
general de Fundesplai
i Fundación Esplai, va
ser elegida com a nova
presidenta en substitució d’Alejandra Solla, de
Fundación SES. Valls era
fins ara vicepresidenta de
l’entitat i Solla ocupa des
d’abril de 2018 el càrrec de
directora executiva de La
Liga. A més, es va acordar
la incorporació de noves
organitzacions: Fundación Paniamor, Costa Rica;
UOCRA, Argentina; CDIA,
Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, Paraguay, i
RENAPSI, Brasil.

Al 2019,
20è aniversari

Durant les jornades de
l’assemblea, La Liga va
abordar la temàtica de la
situació de les persones
migrants a Centreamèrica
i va publicar un comunicat
aprovat per l'assemblea de
socis, que es pot consultar
al web de la xarxa.
A més es va abordar la situació política de la regió
i els principals reptes en
una anàlisi de José Luis
Siguil, del Moviment Tzuk
Kim Pop de Guatemala,
i de Renee Fresard, de
Fundació Superació de la
Pobresa de Xile. Francis
Valverde, d'ACHNU-Chile, membre de la Junta
Directiva, va exposar els
resultats d'una enquesta
enviada als associats sobre la situació i la difusió
dels Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS 2030) en els seus
països, tant en l'àmbit de
les entitats com dels dife-
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11 Núria Valls i Carol,
presidenta Fundesplai Fundación Esplai
(Espanya)

2 Francis Elizabeth

Valverde Mosquera,
vicepresidenta ACHNU
(Xile)

3 Valdinei

Valerio Da Silva,
vicepresident RENAPSI
(Brasil)

Entrevista a:

4 Pedro Delprato,
secretari El Abrojo
(Uruguai)

5 Miquel Cortés Bofill,
tresorer Fe y Alegría
(Guatemala)

6 Renee Fresard
Cáceres,
vocal Fundación
Superación de
la Pobreza (Xile)

7 Daniela Dorantes

Salgado,
vocal Servicios a la
Juventud A.C. (Mèxic)

8 Rubén Quintanilla,
vocal
FUNSALPRODESE
(El Salvador)

9 José Luis Siguil,

vocal Movimiento
TZUK KIM POP
(Guatemala)

10 Rolando Kandel,
vocal Fundación
SES (Argentina)

11 Alejandra Solla,

directora executiva
Fundación SES
(Argentina)

12 Ivonne del Pozo,

secretària
Fundesplai (Espanya)

També es va realitzar la
corresponent rendició de
comptes, tant tècnica com
econòmica. Es van detallar
tots els processos en marxa reportats per Alejandra
Solla, la directora executiva de La Liga, que va ser
acompanyada per totes
les persones presents, que
li van renovar la confiança i suport. En l’informe
hi van participar els socis
presents i també les persones membres de la Junta
Directiva.
Així mateix, es van revisar
alguns apartats dels Estatuts, que van ser modificats
i aprovats, i es va desenvolupar treball en grups focalitzats en la definició d’accions per al 20è aniversari de
La Liga Iberoamericana el
2019 i el pla de treball per
als propers anys centrats
en més protagonisme de
les associades, les seves
capacitats i les seves potencialitats, entre d'altres.

Núria Valls

Nova presidenta de La Liga Iberoamericana

“La Liga ens ha permès
treballar en xarxa a favor
dels més vulnerables”
Aquest proper 2019
La Liga complirà 20
anys. Quin creus
que és el seu principal llegat?
La Liga ha mantingut
durant aquests 20 anys
una xarxa d’organitzacions de la societat civil
que ha treballat de forma
transversal fent col·laboració sud-sud a la zona
d’Iberoamèrica, i això no
ha estat fàcil. Però això
ens ha permès compartir
aprenentatges i impulsar
projectes junts per treballar a favor dels més
vulnerables.
Com a nova presidenta
de La Liga, quins són
els principals reptes

que es planteja?
En destacaré dos. En l'àmbit intern treballarem per
reforçar la identitat de
La Liga, que les entitats
membres se'n sentin part
i que tots els membres de
la Junta treballin perquè
aquesta sigui una presidència col·legiada. Pel que fa a
l'extern, l’impuls de projectes conjunts que tinguin a
veure amb la incidència
política i programes a favor
de la joventut.
Què caracteritza la nova
junta de La Liga?
És una junta ampliada,
més diversa i que representa més països. A més,
ve acompanyada de la nova
figura de la directora exe-

cutiva, l’Alejandra Solla,
que es podrà dedicar específicament als projectes
concrets de La Liga.
Quins són els principals
problemes de la regió?
L’augment de les desigualtats, els problemes
de la joventut i els processos migratoris. De fet són
tres temes que estan molt
interrelacionats.
I quins són els principals reptes de la societat civil organitzada?
Posar el nostre gra de sorra
per revertir aquests problemes que et mencionava i, a

més, aconseguir que cada
cop siguem més reconeguts
pels diferents governs. Observem en els darrers anys
una creixent resistència
per part de governs poc
democràtics a establir un
diàleg fluid amb la societat civil.
Com s’ha viscut la irrupció de governs com
el de Balsonaro?
Amb molta preocupació.
Precisament ho veiem com
la conseqüència d’aquest
augment de les desigualtats que comentava. La
desaparició de les classes
mitjanes empenyen molta
gent cap als extrems, en
aquest cas cap a l’extrema
dreta.
Com a directora de
Fundesplai, quin creus
que és el principal
aprenentatge que
rebem de La Liga i

quin el que poden
obtenir de nosaltres?
Nosaltres rebem molt
de La Liga! Principalment un aprenentatge
des d’una visió de l'Amèrica Llatina molt
diferent del que pot ser
l’europea, però amb la
qual compartim molts
valors: de participació,
de lluita, d’apoderament dels més vulnerables. I el que podem
aportar nosaltres és la
nostra visió des d’Europa i la nostra experiència de treballar amb
els infants i joves per
construir una ciutadania compromesa a partir de l’educació en el
lleure. Això és un model
propi de “l’esplai” que
ens demanen molt des
de l'Amèrica Llatina i
Europa!

