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El 28 i 29 de maig es va ce-
lebrar a CENTRE ESPLAI, 
al Prat de Llobregat, la 6a 

Trobada Estatal de Conecta Jo-
ven que va aplegar prop de 200 
adolescents d’entre 16 i 18 anys, 
provinents d’arreu de l’Estat que 
van intercanviar experiències i par-
ticipar en diversos tallers. 

Els i les joves són voluntaris i volun-
tàries de Conecta Joven, el projecte 
que promou la Fundación Esplai 
i Microsoft Ibérica amb l’objectiu 
d’impulsar la participació dels joves 
en les seves comunitats mitjançant 
accions formatives orientades a 
l’alfabetització digital. 

Els 200 participants a la trobada, 
provinents de Galícia, Andalusia, 
Astúries, Comunitat Valenciana, 
Castella-La Manxa, Comunitat de 
Madrid i Catalunya són una repre-
sentació dels nois i noies que en-
guany s’han capacitat per poder fer 
de formadors i que, després, han fet 
accions de voluntariat, impartint 
cursos d’alfabetització digital per 
a persones adultes dels seus barris 
i poblacions.

En el transcurs de la 6a Trobada 
Estatal de Conecta Joven els nois 
i noies han participat en diferents 
activitats i tallers sobre temes com 
la Internet segura; l’Oci digital o la 
innovació a la Xarxa i van compar-
tir les seves experiències de treball 
voluntari.

joves de diverses coMunitats autÒnoMes espanyoles es van reunir a centre esplai

200 adolescents voluntaris a la 
trobada conecta joven 2011
el programa està impulsat per Fundación esplai i microsoft ibérica
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premis “y tú, ¿cómo controlas?”
Precisament, en aquesta 6a Tro-
bada es van donar els premis als 
vídeos guanyadors del Programa 
“Y tú ¿cómo controlas?”.  Es trac-
ta del resultat del treball desenvo-

testimonis de participants a conecta joven

He viscut una experiència gra-
tificant on he pogut ensenyar a 
persones que els feia falta. m’ha 
fet canviar com a persona i ad-
quirir noves habilitats.

encara no he tingut oportunitat 
de començar amb les classes a 
adults, però ho estic desitjant 
perquè estic segura que m’agra-
darà molt. 

És una experiència molt bonica. 
ajudes a persones grans que estan 
súper atentes i ho volen aprendre 
tot i trenques amb allò que els jo-
ves som ganduls i no participem.

crec que aquesta experiència ens 
ha ensenyat molt més del que es 
pot imaginar. Poder transmetre el 
que sé a persones que no ho tenen 
fácil, m’omple d’orgull.

m’ha agradat molt perquè he po-
gut viure l’experiència profesor-
alumne, també he après a tenir 
paciència amb els qui han neces-
sitat més dedicació.

david algaba,
18 anys
fundación tomillo
Madrid

coral moreno,
15 anys
jovesolides
paterna (valència)

marta Giménez,
16 anys
la formiga
Badalona

marina niño,
15 anys
femuro
verín (ourense)

Houda Ghailán,
18 anys
ies la sisla
sonseca (toledo)

conecta joven s’engloba dins el programa global conecta ahora, im-
pulsat arreu de l’estat per la Fundación esplai i microsoft ibérica, amb 
el suport d’administracions estatal i local i que, precisament enguany, 
compleix els 10 anys de funcionament. 

lupat per Fundación Esplai en el 
marc del Plan Nacional de Drogas 
del Ministeri de Sanitat, Política 
Social i Igualdad,  implementant 
la primera edició de la formación 
“¿Y tú cómo controlas? Preven-

10 anys del programa conecta ahora

ción de adicciones y conductas de 
riesgo en jóvenes” en la modalitat 
on-line a travès de la plataforma 
Moodle. 
En aquesta formació van partici-
par 56 joves, que van realizar 11 

vídeos, tres dels quals van resultar 
premiats, després d’una votació 
entre les persones inscrites. Als 
vídeos es mostra l’opinió dels i 
les joves participants sobre les 
drogues. ■ 

el projecte conecta  ahora té per objectiu promoure la inclusió social 
a través de l’alfabetització digital. inclou una xarxa de prop de 80 
aules informàtiques i, des de 2001, ha beneficiat a més de 380.000 
persones.


