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projecte de formació, acompanyament i inclusió impulsat per la fundació

tresca jove dóna oportunitats
als joves en el món del lleure  
els 75 joves participants fan pràctiques a les activitats d’estiu

manolita Sanz 

Garantir un procés d’acom-
panyament, formació i 
tutorització a joves en si-

tuació de risc social promovent la 
seva inclusió social a través d’una 
primera experiència laboral en el 
món del lleure. Aquest és el pro-
jecte Tresca Jove que impulsa la 
Fundació Catalana de l’Esplai. 

S’està definint els joves com el col·
lectiu més vulnerable amb la crisi. 
Ara mateix, la taxa d’atur juvenil, 
entre els 16 i 24 anys, ha augmen·
tat del 38,18% al 40,01%. D’altra 
banda, un 28.3%  de joves aban·
donen prematurament el batxillerat 
o la formació professional de grau 
mitjà. Un fet que comporta que els 
joves que han abandonat el siste·
ma educatiu es troben amb seriosos 
dèficits formatius i grans dificultats 
per accedir a un lloc de treball. 

atur i formació
Tresca Jove és un projecte que par·
teix d’aquesta doble reflexió: l’ele·
vat índex d’atur juvenil i la neces·
sitat de formació per a la inserció 
laboral. I tracta de donar·li una res·
posta des del món del lleure. Una 
resposta que tingui utilitat tant per 
a joves en risc d’exclusió, com per 
a altres que encara estan estudiant. 

Així, es va contactar amb els i les 
joves interessats a través dels es·
plais, d’altres entitats que treballen 
amb joves i amb  serveis socials de 
diverses poblacions que també van 
derivar joves no escolaritzats o en 
situació de vulnerabilitat. 

D’aquesta manera es va iniciar el 
projecte, finançat per l’Institut Ca·
talà d’Assistència i Serveis Socials, 

els joves de tresca jove a Festa esplai, el passat 8 de maig

amb un grup de 75 joves de 16 a 21 
anys en situació de risc social: amb 
un recorregut de fracàs escolar, no 
escolaritzats o amb problemes per 
a la seva inserció laboral. 

Després de les sessions informati·
ves, fetes al març, la formació es 
va iniciar amb un curs d’habilitats 
bàsiques per a la vida i va seguir 
amb els cursos de premonitors i 

monitors. Les pràctiques corres·
ponents s’estan realitzant entre els 
mesos de juny i juliol. També s’han 
dut a terme sessions específiques 
sobre la metodologia APS. 
Precisament per al setembre està 
prevista l’avaluació i el tancament 
del projecte amb els joves, l’equip 
d’educadors/es i els responsables 
dels esplais i les persones referents 
de les diferents àrees de la Fun·

dació. Tot això es complementarà 
amb un acte de cloenda i lliurament 
de diplomes al mes d’octubre. 

activitats de dinamització
D’altra banda, els i les joves, que 
ja van tenir una experiència partici·
pativa ajudant a la dinamització de 
tallers a Festa Esplai, també podran 
prendre part a la segona edició de 
la Setmana dels Drets de la Joven·
tut que es farà al novembre.    

D’aquesta manera, 75 joves de 16 
a 21 anys han fet una formació 
que els dóna la possibilitat d’en·
trar en el món del lleure. Una 
formació gratuïta, amb seguiment 
individualitzat i de grup, amb 
trànsit per diferents recursos que 
els permetin continuar els seus es·
tudis o incorporar·se al món la·
boral.  Tot des del treball conjunt 
entre les entitats col·laboradores 
i la coordinació amb entitats pú·
bliques i privades que ofereixen 
serveis i recursos als joves. ■

jordi alvarez 

En el marc del conveni marc 
amb el Departament d’Ense-
nyament, i amb el suport de la 

Regidoria de Joventut i el Pla Edu-
catiu d’Entorn del municipi de Cas-
telldefels, Serveis d’Esplai assumeix 
la dinamització del grup de joves del 
Casal de Joves. Tant el projecte com 
les  activitats s’adrecen a la població 
adolescent i jove del municipi, inde-
pendentment de quina sigui la seva 
situació personal, familiar, cultural, 
econòmica o social.

Amb la intenció de motivar als 
joves per la participació en el de·
senvolupament del projecte i en 
el disseny de les activitats, dins el 
Casal de Joves s’ha fomentat un 
espai adequat per desenvolupar 
activitats de caire no formal,  que 
aporti activitats atractives diversi·
ficades, nous espais on puguin re·
unir·se, intercanviar experiències, 

fomentar la convivència i tole·
rància entre iguals, etc. Serveis 
d’Esplai aposta per incentivar la 
participació íntegra del jove,  pro·
movent l’educació en valors, con·
solidant un recurs socio–educatiu 
grupal, un espai lúdic i associatiu, 
i de caràcter formatiu i preventiu, 

i tot això, emmarcat en l’àmbit de 
l’educació no formal i social.

amb l’aprenentatge servei 
Metodològicament, el treball es 
recolza en els postulats teòrics de 
l’Aprenentatge Servei per construir 
un projecte de grup que faciliti tirar 

endavant els objectius de manera 
participativa i compromesa.

Sandra Sánchez dinamitzadora diu 
que: “Aquest projecte fa que tots els 
qui hi formem part, joves, tècnics del 
Casal de Joves, Entitat, Regidoria de 
Joventut, dia a dia aprenguem a gau·

dinamitzant un grup de joves al 
casal de joves de castelldefels
És una col·laboració amb el departament d’ensenyament i la regidoria de joventut del municipi  

el grup de joves va guanyar el primer premi del concurs de comparses del carnaval de Castelldefels
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dir, en cada moment, de les petites 
coses que succeeixen a cada activi·
tat, a cada reunió, etc, adquirint un 
compromís i una responsabilitat”.

Emma Callau, una de les joves 
ressalta que “aquí realment he aprés 
que les persones per molt diferents 
que siguem podem reunir·nos i es·
tar en harmonia, perquè més que un 
punt juvenil és una família”.  

Tarik Aaki, un altre dels partici·
pants diu que “he aprés, per da·
munt de tot, treball en equip, em·
patia amb els altres i respecte per 
les persones”. 

El dia a dia del projecte busca 
millorar l’autonomia dels i les 
joves, canalitzar la relació edu·
cativa amb l’educador/a i amb 
altres agents educatius del terri·
tori i generar un ambient positiu 
i normes de convivència. ■


