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Els infants volem la pau. 
Tant de bo no hi haguessin 
guerres ni tampoc ‘bullying’

 Ells i nosaltres per... 

Directament opinió Geremmy (10 anys)
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El canvi climàtic té l’origen en 
una economia de maximització 
del benefi ci amb zero preocu-
pacions (zero cures) pel medi 
ambient. Assistim al cercle vi-
ciós de la infl uència i les conse-
qüències de la pèssima gestió de 
l’economia neoliberal en el cli-
ma, fet que genera més pobresa 
i desigualtat social. Els eixos de 
sostenibilitat i convivència són 
cada vegada més indissolubles i 
l’un infl ueix sobre l’altre. És més 
urgent que mai canviar de para-
digma i dirigir-nos cap al cercle 

En aquests primers dies de 
desembre estem celebrant 
el 20è aniversari de La Liga 
Iberoamericana de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil, 
una entitat que en l’actualitat 
aplega 27 organitzacions de 7 
països. Efectivament, va ser el 
1999, a Santiago de Compos-
tel·la, quan es va fundar La 
Liga en el marc de les Cime-
res de Caps d’Estat i de Govern 
d’Iberoamèrica. Vam néixer 
amb el convenciment que ca-

que altres. Ja no podem parlar 
de fi nances no ètiques. Ja no 
podem separar eco-nomia d’e-
co-logia. Necessitem educació, 
i educació en valors. Fer bon ús. 
Ser bons amb els altres i amb 
la natura. L’educació ens aju-
darà en la seva doble vessant 
de, d’una banda, dotar-nos de 
coneixement (el suposadament 
objectiu, la veritat), i per l’altra, 
posar-lo al servei de la “utilitat 
social i ecològica”. La intenció, 
la voluntat, el cap a on i el per 
què són tan (i fi ns i tot, més) 
importants com el mateix què. 
Reivindiquem l’educació en va-

Han passat 20 anys, i mirant 
enrere crec que podem afi rmar 
que juntes i junts hem aconse-
guit moltes coses! Hem tingut 
un protagonisme notable, par-
ticipant i liderant els Encuen-
tros Cívicos Iberoamericanos, 
l’espai de la societat civil orga-
nitzada que porta la veu a les 
Cimeres. Hem organitzat fi ns 
a nou edicions del Foro Ibero-
americano “Haciendo política 
juntos” en 6 països de la regió, 
l’últim aquest mateix desembre 
a Buenos Aires, on hem pogut 
compartir projectes reeixits, di-
alogar amb empreses, les uni-

Finances ètiques i educació

20 anys de
La Liga Iberoamericana

virtuós. On la bona praxi econò-
mica i la bona gestió en relació 
amb el medi ambient fomenti 
el benestar dels individus, que 
al seu torn es relacionaran amb 
el medi de forma convincent, 
concernent i compromesa, fet 
que al seu torn comportarà més 
benestar i felicitat a la societat. 
Ja no podem seguir ignorant els 
grans dèfi cits dels models tra-
dicionals de gestió econòmica 
i industrial. Els estem vivint 
en primera persona, i uns els 
viuen més en primera persona 

lia articular una xarxa del tercer 
sector a la regió, perquè junts 
podríem aconseguir reptes que 
sols no serien possibles. La idea 
era constituir-nos en un grup 
d’organitzacions de la societat 
civil que pogués construir opi-
nió pròpia, amb una mirada so-
bre els aspectes socials, polítics, 
i generar sinergies amb governs 
i altres actors per a la millora de 
les polítiques públiques, amb 
el focus en la pobresa i la lluita 
contra l’exclusió social.

Reflexions

lors com a mitjà per aconseguir 
un món millor, com a propul-
sor de la trans-forma-acció cap 
a la construcció d’un món més 
sostenible i una societat més 
justa i solidària. El procés d’a-
prenentatge és tan important 
com el resultat fi nal, on cada 
participant és protagonista i 
aporta; no hi ha dogmes i no 
hi ha carrerons sense sortida. 
Com deia Victor Hugo, no hi 
ha mala herba ni homes do-
lents, només hi ha cultivadors 
dolents. L’educació ens ajuda a 
viure. A viure bé. A ser feliços.

El 1969 vam fundar el Club 
d’esplai Bellvitge. Ara fa 50 
anys. Fèiem les activitats qua-
si sense recursos, però amb 
molta il·lusió per educar els 
infants i joves que estaven 
al carrer. Altres ho van fer 
a Cornellà i a altres barris i 
municipis del Baix Llobregat 
i de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Eren temps he-
roics. A Bellvitge, amb els 
veïns, vam lluitar per evitar 
la construcció de més blocs 
i generar espais verds i per 
a equipaments. El primer 
ajuntament democràtic de 
l’Hospitalet va cedir al Club 
un solar i la Generalitat va 
donar els diners per construir 
l’esplai. La “capsa vermella”, 
que és com es coneixia al 
Club, ha estat des de llavors 
l’expressió de la nostra pet-
jada per fer un barri millor i 
per ajudar a educar infants i 
joves de moltes generacions. 
Molts d’aquests joves han 
estat la llavor d’associacions 
culturals i veïnals. Ens omple 
d’orgull veure que treballar 
per una infància més feliç és 
contribuir a fer una ciutada-
nia més compromesa.
Avui la història continua amb 
un equip compromès amb 
els mateixos valors i que ens 
demostren que el somni de 
construir un món millor es 
fa realitat.
Des de Fundesplai seguim 
lluitant pel mateix i demos-
trant que quan els ciutadans, 
els ajuntaments i la Genera-
litat anem de la mà, som im-
parables i construïm des de la 
comunitat una societat amb 
més convivència i solidaritat.

50 anys
deixant petjada
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versitats, els estats, les organit-
zacions, els i les joves... També 
hem impulsat fi ns a 11 edicions 
de la Setmana pels Drets de la 
Joventut, un projecte que dona 
el protagonisme als i les joves. 
Hi ha participat més de 15.000 
nois i noies! Realment han es-
tat 20 anys de molta feina. Però 
els reptes del món i de la regió 
ens demanen seguir juntes per 
lluitar, amb més força que mai, 
contra la pobresa i contra l’ex-
clusió social de les poblacions 
més vulnerables: nens, nenes, 
adolescents, joves, migrants, 
dones i altres col·lectius. 




