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Drets dels joves. Joves de diferents entitats juvenils de França, Itàlia, Portugal i Espanya van reclamar que la societat els situï al centre del debat. FOTO: A. VALLE

CENTRE ESPLAI, punt de trobada de
joves europeus i iberoamericans
Joves.

Més de 200 joves van participar en la cinquena edició de la Setmana pels Drets de la Joventut

@mrsantaeufemia
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ENTRE ESPLAI,
la seu de Fundesplai (Fundació
Catalana de l’Esplai)
al Prat de Llobregat,
va reunir més de 200
joves europeus entre el
23 i el 30 de novembre,
que van debatre sobre
el lideratge juvenil, van
participar en tallers
formatius i van compartir iniciatives d'inclusió desenvolupades a
diferents països dins de
la Setmana pels Drets
de la Joventut.

Setmana pels Drets
de la Joventut

Una de les novetats d’aquesta cinquena edició
de la Setmana va ser la
participació de 60 joves
del projecte d'Intercanvi
de Joves amb la Setmana
pels Drets de la Joventut 2014 Erasmus Plus,
constituït per joves de 4
països europeus: Itàlia,
Portugal, França i Catalunya. A aquests, s'hi van
sumar joves de la resta de
l’Estat de diferents organitzacions socials.

II Jornada d'Intercanvi d'Experiències
d'Aprenentatge Servei
Un dels actes centrals
d’aquests dies d’activitats
sobre els drets de les
persones joves va ser la
II Jornada d'Experiències
d'Aprenentatge Servei en
l'àmbit del lleure, que va
tenir lloc el divendres 28
de novembre a CENTRE
ESPLAI, i que va tenir com
a eix central el projecte
de servei comunitari per a
joves d’educació secundària que impulsa el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat.
La jornada va començar
amb les intervencions
inicials de Mireia Solsona,
diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania
de l’Àrea d’Atenció a les
Persones de la Diputació
de Barcelona, Pilar Eslava,
tinent d’alcalde de l’Àrea
de Cultura, Educació i Ciu-

Els joves prenen la paraula
Jalila Hmimsa, 20 anys
Tresca Jove. Catalunya
“He après molt de les altres persones, dels drets que tenim com a joves
i a reivindicar-los. La unió i la força
que hem creat amb gent d’altres països ens servirà perquè ens escoltin."

Marilyn Eloise Pires, 20 anys
Fundaçao da Juventude. portugal
tadania de l’Ajuntament
del Prat, i Carles Barba,
vicepresident de Fundesplai, que van coincidir en
la importància de promoure el voluntariat entre
les persones joves per tal
d’afavorir el seu compromís ciutadà.
Posteriorment, es van
desenvolupar diferents
taules d’experiències
amb iniciatives impulsades dins d’aquest àmbit
per entitats juvenils. La
darrera part de la jornada

Els tres eixos sobre els
quals van girar les conferències i tallers van ser
els problemes del mercat
laboral, l’orientació professional i l’atur; la creativitat i cultura; i l'educació
intercultural i intergeneracional, i l'aprenentatge
durant la vida.

tats dels 60 joves europeus
citats, que entre el 23 i 28
de novembre van participar a la trobada del Tresca
Europe, als quals es van
sumar joves de tot l’Estat
del 28 al 30 de novembre.

El programa de la Setmana
va començar amb les activi-

Prèviament, els dies 26
i 27 de novembre va te-

1a Trobada de Joves
i Tècnics del Tresca
Europe

va comptar amb dues
sessions paral·leles: una,
sobre la proposta de
servei comunitari del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, dinamitzada per la professora de
la Universitat de Barcelona, Xus Martín; l’altra,
un debat entre joves i
responsables de polítiques
juvenils als partits, entre
les quals Arantxa Calvera
(PSC), Laura Massana
(ICV), Marta Vilalta (ERC) i
Marta Pascal (CiU).

nir lloc també a la seu de
Fundesplai la primera
trobada de joves i tècnics
del programa Tresca Europe de Portugal, Itàlia,
Catalunya i València. El
Tresca Europe és una iniciativa que compta amb el
suport d’Stavros Niarchos
Foundation i busca oferir
una nova oportunitat laboral o de formació a joves amb risc d’exclusió.

“La situació dels joves a Portugal
és molt complicada com en altres
països i això és trist, però ens esperona a reclamar el nostre lloc i que
ens tinguin en compte."

Felix Georgescu, 20 anys
Arci Solidarita . itàlia

“Hem conviscut cultures, llengües i
experiències diverses i ens hem divertit i après molt. A Itàlia, els joves
tenen moltes dificultats per treballar,
però la Setmana ens ha ajudat perquè la nostra veu sigui escoltada."

Aisatu Ceesay, 18 anys
Ndiatiguia Joves Units de Lleida. Catalunya
“Aquesta Setmana ha estat enfocada a nosaltres: aquí els joves ens
hem relacionat, hem pogut conèixer persones d’altres països i, sobretot, hem donat la nostra opinió
i se’ns ha tingut en compte."

Nicolas Cezaruk-Jean, 18 anys
Secours populaire Français. frança
“Participar en la Setmana ens ha
permès fer un molt bon treball
intercultural i ha permès una activitat que posa els joves al centre del
debat i on ells són protagonistes."

