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Equip. La nova directora de Fundación Esplai, Núria Valls, al centre de la imatge, amb part de 
l’equip de l’entitat d’àmbit estatal. FOTO: J. VALLS

xarxa esplai 

E l passat 31 de 
maig van tenir 
lloc al Medialab-

Prado de Madrid els 
actes de celebració 
del desè aniversari 
del programa Con-
necta Jove. Va ser una 
jornada que va reunir 
200 joves d’entre 15 i 19 
anys, provinents de deu 
comunitats autònomes 
diferents, que durant 
aquest curs han partici-
pat com a voluntaris al 
programa. aquesta ini-
ciativa, impulsada per 
Fundación Esplai amb 
el suport de Microsoft 
ibérica i del Ministeri 
de Sanitat, Serveis Soci-
als i igualtat, es basa 
en la metodologia de 
l’aprenentatge i servei, 
en què els joves són 
formats per impartir 
classes relacionades 
amb les tecnologies a 
persones adultes.

El programa Connecta 
Jove permet que els parti-

 Cloenda de l’aniversari.  L’acte es va celebrar el passat 31 de maig al Medialab-Prado de Madrid

deu anys connectant generacions 
amb el Connecta Jove
@EaliagaEsplai 
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  Vi Premis Fundación Esplai 

Des de primers 
de juliol núria 
Valls ha assu-

mit la direcció general 
de Fundación Esplai, 
entitat d’àmbit esta-
tal, amb la voluntat de 
donar continuïtat al 

núria Valls, nova directora
general de Fundación Esplai

procés de canvi iniciat 
fa dos anys. 

Aquesta decisió arri-
ba després que Imma 
Mayol deixés el càrrec 
de directora general 
per tornar a la seva 
Mal lorca  nata l ,  on 
desenvolupa tasques 
de responsabilitat a 
l’Ajuntament de Palma 
de Mallorca.

Compromís. L'acte va acabar amb 200 adolescents que van llençar globus de colors amb un missatge amb un compromís personal. FOTOS: FE

intergeneracional. Mayores APPtivados, un dels tallers en què 
joves ensenyaven persones grans. 

Núria Valls comptabi-
litzarà la subdirecció de 
Fundesplai amb el seu 
nou càrrec a Fundación 
Esplai. La gerència de Su-
port Associatiu i del Cen-
tre d’Estudis de l’Esplai 
l’assumirà l’Oriol Mestre 
amb el suport del Víctor 
Garcia i el seguiment de 
l’Àrea Social de Fundes-
plai serà assumida per en 
Carles Xifra. 

@mrsantaeufemia

Rocío 
Santaeufemia 

Desenvolupament Corpo-
ratiu de Microsoft Ibérica.

L’aniversari va ser una fes-
ta oberta a la participació 
de tota la ciutadania que, 
sota el lema “Conectando 
Ciudadanía: 10 años de 
Connecta Jove”, va comp-
tar, entre altres propostes, 
amb l’activitat Mayores 
APPtivados, en què els 
adolescents van oferir una 
formació exprés a gent 
gran en l’ús i funcionalitats 
dels telèfons intel·ligents. 

Durant els últims 10 anys 
han participat més de 
25.000 persones al pro-
grama Connecta Jove, que 
ha rebut múltiples premis, 
entre els quals destaquen 
la Millor Iniciativa als Tele-
centres, en la primera edi-
ció dels premis Global Te-
lecentre Awards (Granada, 
2013); el reconeixement 
com a "Buena práctica de 
E-inclusión" per la Comis-
sió Europea (Viena, 2008), 
o el premi en la primera 
edició del concurs Jóvenes 
con valores, organitzat per 
l'Obra Social de La Caixa 
(Madrid, 2006).

cipants millorin les seves 
habilitats personals, la 
seva ocupabilitat i les com-
petències professionals tot 
potenciant les relacions 
intergeneracionals. 

“La filosofia de Microsoft 
és ajudar cada persona i 
organització del món a fer 
més i a aconseguir més. 
Per això estem encan-
tats de celebrar junt amb 
Fundación Esplai el desè 

aniversari del programa 
Connecta Jove, gràcies al 
qual, per una banda, hem 
contribuït a reduir el risc 
d’exclusió digital en gent 
gran que no ha tingut l’o-
portunitat de familiarit-
zar-se amb les noves tec-
nologies i, per l’altra, hem 
aconseguit el compromís 
dels joves amb la societat 
a través d’una experiència 
solidària”, va explicar Car-
los de la Iglesia, director de 

El mateix 31 de maig es 
va celebrar també l’acte 
d’entrega dels VI Premis 
Fundación Esplai, en 
reconeixement a perso-
nes que col·laboren en 
causes socials. 
El guanyador del premi en 
la categoria Impuls al Ter-
cer Sector va ser Antón 
Bouzas Álvarez (Vigo), per 
la seva trajectòria com a 

voluntari i professional en 
temes de salut. L’accèssit 
va ser per a José Manuel 
Ramírez Navarro (Màlaga), 
per la divulgació de les situ-
acions de pobresa i exclusió 
a tot l’Estat. 
El premi en Acció Soci-
oeducativa el va rebre 
Carmen Quintero Gallego 
(Valladolid), impulsora 
de projectes educatius i 

d’inserció laboral i social a 
l’Associació Veïnal Rondi-
lla. L’accèssit va ser per a 
Sarah Fernández Deutsch 
(Madrid), pel projecte 
Autobarrios al centre San 
Cristóbaln.
A la categoria d'E-inclusió 
el guanyador va ser Manuel 
Dasilva Díaz (Vigo), forma-
dor en TIC i responsable 
del projecte Aula multi-
mèdia per a persones de 
més de 55 anys al Centre 

Valladares. L’accèssit el 
va rebre Manuel de los 
Ángeles Vargas (València), 
del Red Conecta de Joves 
Solides.
A més, a petició de María 
Jesús Manovel, va rebre 
una menció especial José 
María Martín Patino, 
del Consell Assessor 
de Fundación Esplai i 
president de la Fundación 
Encuentro, que va morir 
recentment. 


