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Els infants volem la pau.
Tant de bo no hi haguessin
guerres ni tampoc ‘bullying’
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Geremmy (10 anys)

50 anys

deixant petjada
El 1969 vam fundar el Club
d’esplai Bellvitge. Ara fa 50
anys. Fèiem les activitats quasi 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 heroics. 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 petjada 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 ciutadania 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 demostrant que quan els ciutadans,
els ajuntaments i la Generalitat anem de la mà, som imparables i construïm des de la
comunitat una societat amb
més convivència i solidaritat.

Núria Valls

Reflexions

Directora general de Fundación Esplai
i presidenta de la Liga Iberoamericana

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

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 opinió pròpia, amb una mirada sobre 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.

versitats, els estats, les organitzacions, els i les joves... També
hem impulsat ﬁns 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 estat 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’exclusió social de les poblacions
més vulnerables: nens, nenes,
adolescents, joves, migrants,
dones i altres col·lectius.

María José Navarrete

L'apunt

Directora de finances de Fundesplai

Finances ètiques i educació
El canvi climàtic té l’origen en
una economia de maximització
del beneﬁci amb zero preocupacions (zero cures) pel medi
ambient. Assistim al cercle viciós de la inﬂuència i les conseqüències de la pèssima gestió de
l’economia neoliberal en el clima, fet que genera més pobresa
i desigualtat social. Els eixos de
sostenibilitat i convivència són
cada vegada més indissolubles i
l’un inﬂueix sobre l’altre. És més
urgent que mai canviar de paradigma i dirigir-nos cap al cercle

Han passat 20 anys, i mirant
enrere crec que podem aﬁrmar
que juntes i junts hem aconseguit moltes coses! Hem tingut
un protagonisme notable, participant i liderant els Encuentros Cívicos Iberoamericanos,
l’espai de la societat civil organitzada que porta la veu a les
Cimeres. Hem organitzat ﬁns
a nou edicions del Foro Iberoamericano “Haciendo política
juntos” en 6 països de la regió,
l’últim aquest mateix desembre
a Buenos Aires, on hem pogut
compartir projectes reeixits, dialogar amb empreses, les uni-

virtuós. On la bona praxi econòmica 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 dèﬁcits dels models tradicionals de gestió econòmica
i industrial. Els estem vivint
en primera persona, i uns els
viuen més en primera persona

que altres. Ja no podem parlar
de ﬁnances no ètiques. Ja no
podem separar eco-nomia d’eco-logia. Necessitem educació,
i educació en valors. Fer bon ús.
Ser bons amb els altres i amb
la natura. L’educació ens ajudarà 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 ﬁns i tot, més)
importants com el mateix què.
Reivindiquem l’educació en va-

lors com a mitjà per aconseguir
un món millor, com a propulsor de la trans-forma-acció cap
a la construcció d’un món més
sostenible i una societat més
justa i solidària. El procés d’aprenentatge és tan important
com el resultat ﬁnal, 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 dolents, només hi ha cultivadors
dolents. L’educació ens ajuda a
viure. A viure bé. A ser feliços.

Ells i nosaltres per...

Edita Fundació Catalana de l’Esplai. Telèfon 93 474 74 74. Fax 93 474 74 75. A/e: diari@fundesplai.org www.fundesplai.org. Riu Anoia 42-54. 08820 El Prat de Llobregat Comissió Delegada del Patronat Salvador Carrasco, Carles Castells, Josep Gassó, Cristina Rodríguez, Amparo Porcel, Anna Romeu, Rosa Romeu, Núria Valls. Director Josep M. Valls. Consell de Redacció Marc Alcaraz, Elvira Aliaga,
Esther Armengol, Eduardo Izquierdo, Froilán Salgado, Víctor Garcia, Víctor Hugo Martínez, José Antonio Ruiz, Alfonso Valle, Josep Ma Valls, Carles Xifra. Redacció Alfonso Valle Disseny Fundesplai
Fotografia Fundesplai Publicitat Fundesplai Administració M. José Navarrete.
Impressió Imprintsa Tiratge 9.000 exemplars Dipòsit legal B-8557-96 Subscripció anual 10 ¤ (4 números) Hemeroteca Diari de la Fundació Catalana de l’Esplai www.fundesplai.org.

Fundesplai no comparteix necessàriament l’opinió expressada en els articles.

Oficina de Premsa de la Fundació Catalana de l’Esplai Tel. 93 474 74 74 - 609 51 41 61

Amb el suport de

