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Formació

Estació Jove

Un servei de dinamització jove de l’Ajuntament de Salt

"La desconeixença de les
coses fa que tinguem
molts prejudicis"
Cursos gratuïts de l’Escola
d’Estiu del Voluntariat
L’escola d’estiu és
un espai de formació
organitzat pel Departament de Benestar
Social i Família i dut
a terme per escoles
del Pla de Formació
del Voluntariat de
Catalunya i altres entitats especialitzades.
Aquesta edició consta
de cursos presencials
en diverses ciutats de
Catalunya, tallers a les
ciutats de Barcelona
i Sabadell i cursos en
línia que potencien
l'oferta formativa de
la Generalitat.
S’adreça a les persones voluntàries, als
coordinadors/es de voluntariat i als dirigents
de les entitats sense
ànim de lucre, si bé
hi ha una oferta de
cursos d’iniciació oberta a la ciutadania en
general.

Els cursos que des del
Centre d’Estudis de
l’Esplai i Suport Associatiu s'imparteixen dins
d’aquesta oferta formativa per al setembre
són els següents:
›Taller: Recursos per
a la dinamització de
grups i equips de treball. 17 de setembre a
Barcelona
›Eines per a la transparència de la gestió econòmica de les entitats.
18 i 19 de setembre a
Barcelona
›Direcció d'equips de
treball. 18 i 19 de setembre a Tarragona
›Com afecta la reforma
fiscal i la llei de transparència a les entitats?
17 de setembre a
Barcelona
Més informació:
93 551 15 33
cee@fundesplai.org.

Tercer Sector

Canvis a la presidència de la
Taula del Tercer Sector
La XXXVII Assemblea
General de la Taula del
Tercer Sector Social de
Catalunya va escollir
el dijous 16 de juliol
els membres de la
nova Junta Directiva
de la institució per
als propers tres anys
que presidirà Oriol Illa,
director general de
la Fundació Francesc
Ferrer i Guàrdia.
Oriol Illa substitueix Àngels Guiteras
després d’esgotar els
dos mandats de tres
anys que estableixen
els estatuts d’aquesta
entitat que agrupa
trenta-tres federacions
i grans organitzaci-

ons del Tercer Sector
Social de Catalunya,
les quals representen
i aglutinen en conjunt
prop de 3.000 entitats
socials no lucratives.
La presentació de la
nova Junta Directiva va comptar amb
la participació dels
representants de les
diferents entitats socials, així com de Neus
Munté, vicepresidenta
i consellera de Benestar Social i Família
de la Generalitat de
Catalunya; Ada Colau,
alcaldessa de Barcelona, i Mercè Conesa,
presidenta de la Diputació de Barcelona.

L

’Estació Jove de
Salt és un servei
públic i gratuït
de l'Ajuntament de
Salt per a joves de 12
a 30 anys on es dóna
informació sobre
tot allò que els joves
necessiten, com ara
estudis, treball, cultura, esports, participació, etc. i on hi ha
diferents serveis com
l’espai d’ordinadors,
publicacions i el Punt
Jove de Salut, entre
d’altres. Dins de l'Estació Jove, Fundesplai gestiona un dels
serveis: el Punt Jove
de Salut.

L’Estació Jove
de Salt és un
servei públic
i gratuït
on es dóna
informació
sobre tot allò
que els joves
necessiten
El Rached Khrourouch
és un dels participants
al Punt Jove de Salut
que va prendre part en
una de les iniciatives en
què els mateixos joves
van dinamitzar un espai
d’activitats per a persones amb patologies
cròniques derivades de
la salut mental dels Til·lers, en el Parc Hospitalari Martí i Julià (Santa
Caterina).
El Rached resumeix la
seva experiència així:
“m’ha aportat moltes coses però crec que les més
importants són: el grau
d’autonomia que he assolit, que hem treballat
més la companyonia per
tal de posar-nos d’acord
en moltes decisions, i
també que he trencat
molts tabús sobre l’àmbit de la salut mental. La
desconeixença de les coses fa que tinguem molts
prejudicis i [gràcies a
aquest projecte] les he
pogut trencar”.

Vincles. Els i les participants a l’espai de dinamització de l'àrea de salut mental del Parc Hospitalari Martí i Julià. FOTO: ESTACIÓ JOVE DE SALT

Més de 22.000 infants als programes
de promoció de la salut de Fundesplai

La principal novetat
d’aquest curs 20142015 dels programes
de salut i prevenció
de drogodependències
de Fundesplai ha estat
l’acord amb Dipsalut,
l’organisme de Salut de
la Diputació de Girona,
que va permetre als
alumnes dels centres
educatius de Girona
formar-se en hàbits
saludables. Als estudiants gironins cal sumar
els de les províncies de
Barcelona, Tarragona i
Lleida. En total, aquest
curs 2014-2015 han
participat 22.219 alumnes i 261 educatius de
primària i secundària

de 145 municipis.
Sota la referència
+SALUT s’apleguen les
propostes didàctiques
de promoció de la salut
de l’Aventura de la Vida
a primària i l’Órdago! a
secundària, que aquest
any també han comptat
amb el protagonisme
d’infants i joves, la
bona sintonia amb el
professorat i el compromís de l’administració i
l’empresa privada que
fa possible una acció en
positiu vers la salut.
A Girona, l’acord amb
Dipsalut ha permès la
implementació del programa Sigues tu, eines

i actius per a la salut,
que incorpora com a
recursos pedagògics
l’Aventura de la Vida
i Órdago. En aquest
sentit, Pau Batlle, cap
de l’Àrea de Polítiques i
Promoció de la Salut de
Dipsalut, destaca sobre
l’aplicació dels programes de promoció de la
salut entre els escolars
que “les intervencions de Dipsalut estan
orientades a facilitar
processos d’aprenentatge a les persones
per tal que puguin
millorar la seva capacitat de gestionar la seva
salut i els factors que la
influeixen”.

