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La Fundació promou la formació, el
compromís i la inserció laboral dels joves
Fundació.

Més de 150 participants a la IV Setmana pels Drets de la Joventut

@CarlesXifra

Carles
Xifra

E

ls/les joves estan
pagant els plats
trencats de la crisi. Per primera vegada
en molt de temps, la generació actual de joves
viurà en pitjors condicions que la dels seus
pares. El símptoma
més evident d’aquesta
situació és que més de
la meitat dels menors
de 30 anys al nostre
país es troba en situació
d’atur. En aquest context, des de la Fundació
Catalana de l’Esplai i les
entitats que en formen
part, es posa l’accent
a impulsar programes
on els joves es puguin
relacionar, formar, implicar i també treballar.
En definitiva, on puguin
esdevenir protagonistes
actius i compromesos
del present i del futur.

Per definició, els centres
d’educació en el lleure ja
són uns espais que promouen el creixement i
l’autonomia dels nois i les
noies a mesura que es van
fent grans. Un dels millors exemples de programes dirigits als joves són

Menjadors escolars.

Tresca Europe, un nou programa d’inserció
sociolaboral de joves en risc d’exclusió

Joves participants. Sessió de presentació del programa Tresca Europe el passat 15 d’octubre.
(Foto A. Valle)

Fundación Esplai amb
el suport de la fundació Stavros Niarchos
va presentar el passat
dimarts 15 d'octubre
el projecte europeu
d'inserció sociolaboral Tresca Europe per
a joves en risc d'exclusió social, en el que
participaran 350 joves
d’entitats de Catalunya, Espanya, Portugal
i Itàlia.
Tresca Europe establirà la metodologia del

programa juvenil Tresca Jove a les entitats
socials Agència Jove de
Burjassot (València),
Fundaçao da Juventude (Portugal) i l'associació ARCI (Itàlia).

els projectes d’aprenentatge servei, on els nois i
noies adquireixen en una
primera fase uns conei-

xements que després els
serveixen per implicar-se
en el desenvolupament
d’una acció en benefici de

L'èxit del programa Tresca Jove, que
va iniciar la Fundació l'any 2010 i que
ha comptat amb la
participació de 205
joves provinents de
17 municipis de la
província de Barce-

lona, està avalat pels
excel·lents resultats
obtinguts en la inclusió social dels joves
participants: en l'última edició finalitzada
del projecte Tresca
Jove, un 27% dels joves participants s'han
vinculat de forma
voluntària a entitats
educatives i socials
del territori, un 20%
s'han incorporat al
mercat laboral, i un
16% han reprès el seu
procés formatiu.

la comunitat. Els camps
de treball, a l’estiu, són
activitats d’aprenentatge
servei, però als esplais

se’n desenvolupen moltes d’altres durant tot el
curs. Precisament, per
donar-les a conèixer, el
divendres 29 de novembre tindrà lloc al CENTRE
ESPLAI la Jornada d'Experiències d'Aprenentatge Servei en l'àmbit del
lleure, organitzada per la
Fundació, amb el suport
de la Diputació de Barcelona. La jornada vol ser
un espai d’intercanvi de
projectes i de debat sobre
l’impacte d’aquestes pràctiques en les comunitats
on es duen a terme. És
previst que hi participin
educadors/es de lleure,
tècnics/ques municipals
de joventut, educació,
cultura i món educatiu
en general.
◗ Setmana pels Drets
de la Joventut

La Jornada d’Intercanvi
d’Experiències d’Aprenentatge Servei donarà
el tret de sortida de la IV
edició de la Setmana pels
Drets de la Joventut. Durant el cap de setmana
del 29 de novembre i el
diumenge 1 de desembre,
prop de 150 joves de Catalunya, de la resta de l’Estat
espanyol, de França, Portugal, i d'Amèrica Llatina,
es reuniran a CENTRE
ESPLAI per participar en

tallers formatius i conferències, així com en un
munt d'activitats lúdiques
i educatives a l'hora.
Els eixos temàtics que es
treballaran durant aquesta trobada han estat definits pel Grup Motor de
Joves de la Setmana pels
Drets de la Joventut 2013,
format per una vintena de
joves de diferents entitats
la Federació Catalana de
l'Esplai, del projecte Tresca Jove de la Fundació,
juntament amb joves d’altres entitats com el Casal
dels Infants o Palau Alós
de Barcelona. Aquests
eixos són els següents:
“Dret a la salut i l’esport:
realitat o luxe?”; “Ciutadania Crítica. Defensem
els nostres drets!” i “Present i futur, la vida, la feina... Aquí o a fora?”, on es
compartiran experiències
de joves que han marxat
a l’estranger a treballar i
recursos per trobar feina
en d’altres països.
La Setmana pels Drets de
la Joventut és organitzada
per la Fundació Catalana
de l’Esplai i La Liga Iberoamericana. A més de
Catalunya, aquesta experiència també se celebra
a Argentina, El Salvador,
Bolívia, Equador i Mèxic.

S’assumeixen els preceptes de la Unió Europea

El Congrés reconeix l’exempció de l’IVA dels menjadors
escolars gestionats per entitats sense afany de lucre
Cristina
Rodríguez
El Congrés de Diputats ha
aprovat i enviat al Senat
la Llei d’Acompanyament
dels Pressupostos de l’Estat del 2014 que contempla de manera explícita
l’exempció de l’IVA dels

serveis de menjador escolar prestats per entitats
sense afany de lucre. D’aquesta manera, assumeix
als preceptes del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea, tal com va demanar
el passat 6 de maig el comissari de fiscalitat de la
Comissió Europea, Algirdas Semeta, en resposta a

les preguntes efectuades
per diferents eurodiputats.
També es dóna resposta al
Parlament de Catalunya,
que el passat 18 d’abril va
aprovar per majoria absoluta una resolució a favor
de l’exempció. Les entitats
socials, entre les quals la
Fundació Catalana de l’Esplai, sempre han defensat

que la llei contempla l’exempció de l’IVA en els
menjadors escolars per la
seva importància educativa
i social, sobretot en aquests
moments de crisi. L’aplicació del 21% de l’IVA en els
menjadors repercutiria directament en les famílies i
representaria un nou factor d’exclusió social.

