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Ivonne 
del Pozo

Els dies 30 de no-
vembre i 1 i 2 de 
desembre es va fer 

a CEnTrE ESPlAi la 
Setmana pels Drets de 
la Joventut 2012, una 
iniciativa impulsada per 
la Fundació Catalana de 
l'Esplai i la liga iberoa-
mericana que va reunir 
150 joves de diferents 
organitzacions socials 
de Catalunya, d’ altres 
comunitats de l’Estat i 
de diferents països, com 
ara l’Argentina i França. 

Els joves van partici-
par en activitats i tallers 
sota el lema "Creu en tu, 
construïm el canvi!" per 
promoure la participació 
dels joves i les joves i per 

donar veus i visibilitat als 
mateixos joves, respecte 
a les propostes de canvi i 
transformació social, en 
les quals participen.
La Setmana pels Drets de 
la Joventut va començar 
divendres amb la III Jor-
nada d'Intercanvi d'Ex-
periències de l'Esplai Sen-
se Fronteres, un espai per 
compartir i conèixer inici-
atives i propostes de par-
ticipació i lideratge juve-
nil d’entitats socials. Aquí 
es van donar a conèixer 
experiències impulsades 
per joves i per als joves 
(vegeu testimonis d’al-
guns dels ponents). 
El dissabte es van realit-
zar diferents tallers sobre 
diversitat sexual, identitat 
i convivència i oci nocturn 
amb un enfocament crític, 
desinhibit i jove. A més, 
durant el matí també 
es va fer el taller de for-

Experiències presentades a la setmana pels drets de la Joventut 2012
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“El sótano” és 
un projecte d’oci 
nocturn alternatiu 
i divulgació cultu
ral que impulsem 
a l’esplai. Ha 
rebut el reconei
xement del pro
grama “Jóvenes 
Changemakers” 
de la Fundació 
Ashoka.” 

“proyecto 
Ombú” és 
una proposta 
metodològica 
per enfortir el 
lideratge dels 
grups juvenils 
en les seves 
comunitats 
com a motors 
de canvi i 
transformació.

“som.nit” és 
un projecte 
de prevenció 
de riscos en el 
consum de dro
gues entre els 
joves en espais 
d’oci nocturn 
on el més 
important és la 
interacció entre 
jove i jove.

“democratie 
et Courage” 
és un projecte 
d’educació 
informal, fora 
de l’escola, 
que promou 
projectes 
educatius duts 
a terme per 
joves i per a 
joves.

“programa 
de Becarios” 
és promogut 
per l’Ajunta
ment, que va 
decidir becar 
vuit joves per 
tal de dina
mitzar espais 
juvenils fora 
de l’horari 
lectiu. 

“Estades soli-
dàries” és un 
projecte de volun
tariat on 5 educa
dors d’esplais de 
la Fundació van 
estar a Bolívia, 
en el marc del 
projecte L’ Esplai 
Sense Fronteres i 
amb el suport de 
La Liga.

més info a la web:

www.esplai.org

mació de formadors/res 
"Tejiendo ideas!", amb 
l’objectiu de generar un 
debat dialògic i construc-
tiu per millorar la pràctica 
educativa a l’àmbit social 
i del lleure. Ja a la tarda 
es van fer tallers lúdics i 
creatius de hip-hop, eines 
2.0, teatre social, percus-
sió corporal, dansa... La 

cloenda s’ha celebrat avui 
diumenge amb la tècnica 
de "Teatre Imatge".

La Setmana pels Drets 
de la Joventut recull la 
iniciativa de la Semana 
por los Derechos de la 
Juventud que la Funda-
ción SES desenvolupa a 
l'Argentina, junt amb al-

tres organitzacions de la 
societat civil, des de 2007, 
i que s'ha convertit ja en 
un espai referent d'inter-
canvi d'experiències, de 
consciència sobre els pro-
pis drets i de generació de 
propostes per als joves i 
les joves llatinoameri-
cans/es. A més de Cata-
lunya i l’Argentina, també 

es va celebrar la Semana 
por los Derechos de la Ju-
ventud a Bolívia, Mèxic, 
Equador i a El Salvador, 
en aquest darrer cas, amb 
joves de Nicaragua, Gua-
temala i Mèxic. 

 Cooperació. 

assemblea  
General de 
La Liga  
Iberoamericana

 Cooperació. 

Estades solidàries a Bolívia:
el projecte continua!

 Cooperació. 

s'inicia el projecte 
Escoles Verdes al senegal

El passat 1 de novembre es va celebrar 
l'Assemblea General de la Liga Iberoa-
mericana a la ciutat de La Plata, Argen-
tina, en què van participar 17 organit-
zacions, entre elles, Fundación Esplai. 
L'endemà a la mateixa ciutat, es va ce-
lebrar el V Fòrum Iberoamericà "Fent 
Política Junts", on van participar més de 
80 persones. Aquest és un espai de La 
Liga en l'àmbit de la incidència política.

VIII Encuentro 
Cívico Iberoamericano
Madrid va acollir els passats 6 i 7 de 
novembre el VIII Encuentro Cívico 
Iberoamericano, organitzat per la 
Secretaría General Iberoamericana, 
i amb un gran esforç per part de les 
organitzacions presents, especial-
ment de La Liga, Fundación SES i 
Fundación Esplai, donada la situació 
de pocs recursos econòmics que va 
manifestar SEGIB per al desenvolu-
pament.

Ivonne del pozo. La “solidari-
tat” és definida com aquells 
llaços socials que uneixen 
els membres d’una societat 
entre si. Les Estades Soli-
dàries 2012 han estat una 
oportunitat en el context de 
l’educació no formal. De la 
mà de la Fundació Catalana 
de l’Esplai, cinc monitors/es 
han estat aquest estiu a Bolí-
via. Gràcies a la implicació de 
Fundación Social Uramanta 
de Bolívia, han pogut viure 
en primera persona la rea-
litat dels nens i nenes dels 
centres Monte Rancho i Vi-
cente Cañas. 

El testimoni d’una de les mo-
nitores que van participar de 
l’estada, la Laura Capitan, 

Núria Gassó. Aquest octubre la 
Fundació Catalana de l'Es-
plai ha començat a treballar 
en el projecte de coopera-
ció Escoles Verdes a Fatick, 
Senegal. És un projecte fi-
nançat pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, 
en cooperació amb el Con-
sell Regional de Fatick, que 
té com a objectiu impulsar 
un projecte similar al Pro-
grama d’Escoles Verdes de 
Catalunya, que va néixer el 
1998 amb l'objectiu d'educar 
per la millora del medi natu-
ral i social. Fatick és una re-
gió molt rural, amb diverses 
reserves naturals d'alt valor 
ecològic que s'han començat 
a veure molt afectades pel 

resumeix bona part dels 
aprenentatges i sentiments 
viscuts: “Els nens de Cocha-
bamba es fan grans abans 
d’hora. Però no deixen de 
ser infants, que cada dia, a 
l’hora de marxar a casa, ens 
demanaven un joc més. Les 
tendres abraçades del comiat 
et fan pensar en la tornada”.

Precisament, el projecte es 
proposa, a partir d’ara, ser 
altaveus i denunciar, aquí 
a Catalunya, la desigualtat i 
la pobresa que els monitors 
han conegut a Bolívia, a par-
tir de presentacions actives, 
creatives i sensibilitzadores 
amb les famílies dels centres 
d’esplai, amb els infants i 
amb els joves.

canvi climàtic. Les escoles 
de la regió s'han organitzat 
per tirar endavant accions de 
sensibilització i lluita contra 
aquests problemes naturals. 
El projecte de cooperació Ca-
talunya-Fatick ajudarà a tenir 
més eines educatives i a for-
mar professors per afrontar 
millor la gran tasca de l'edu-
cació per al desenvolupament 
sostenible. Entre el 10 i el 14 
de desembre, una delegació 
de Fatick formada per 6 per-
sones, entre les quals hi ha 
polítics, gestors, tècnics en 
medi ambient, professors i 
treballadors d'ONG va visi-
tar Catalunya per coordinar 
el projecte i conèixer, de pri-
mera mà, escoles, cases de 
colònies i espais naturals.

Cooperació.


