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 Garantia Juvenil. Les dues entitats signen un conveni per incorporar el Tresca Jove al programa de Garantia Juvenil

La cambra de comerç de Barcelona i 
Fundesplai s’uneixen contra l’atur dels joves
 

La intensificació 
de la crisi dels 
últims anys ha 

contribuït negativa-
ment a incrementar 
els factors de risc i 
exclusió social entre 
la població jove, com 
l’important augment 
de l’atur juvenil. És 
aquest col·lectiu de 
persones joves el que 
té actualment una 
major dificultat per 
la inserció laboral i 
l’emancipació. 

L’actual situació de molts 
joves de la nostra soci-
etat ha fet que des de 

12
xarxa esplai 

col·laboració. Josep Franci, director de Territori i Qualificació Professional de la Cambra de Comerç de Barcelona, i Josep Gassó, 
president de Fundesplai, en la signatura del conveni el passat 3 de novembre. FOTO: A. VALLE

Programació. La formació que van rebre els joves es va cen-
trar en el desenvolupament d’aplicacions i en el llenguatge de 
programació Java, que cada vegada demanen més les empreses.

6a Setmana pels 
Drets de la Joventut 

Del 23 al 29 de novem-
bre Centre Esplai (El Prat 
de Llobregat) va acollir 
la sisena edició de la 
Setmana pels Drets de la 
Joventut, una iniciativa de 
participació juvenil impul-
sada per Fundesplai amb 
la col·laboració de la Liga 
Iberoamericana i el suport 
del programa Erasmus 
Plus de la Unió Europea.

Durant aquests dies, 
un total de més de 150 
joves catalans, italians, 
portuguesos i francesos 
que venien de diferents 
entitats socials van tenir 
l’oportunitat de partici-
par en tallers, conferènci-
es i diverses activitats al 
voltant del benestar i la 
salut, l’eix de la Setmana 
per aquest 2015.

Aquesta sisena edició ha 
consolidat la Setmana 
com una activitat en què 
els i les joves tenen una 
paper protagonista en la 
seva definició i desen-
volupament. La iniciativa 
també ofereix formació 

en lideratge i posada 
en marxa de projectes, 
perquè després siguin els 
mateixos joves els que 
puguin tirar endavant 
iniciatives socials en els 
seus propis territoris.

Entre les activitats des-
tacades, el divendres 27 
de novembre va tenir lloc 
una taula rodona amb 
representants polítics 
d'àmbit de la joventut 
que van debatre sobre 
els principals problemes 
que afecten els joves.

El dissabte 28 s'hi van 
sumar joves de diferents 
esplais que, amb la resta, 
van participar en tallers, 
xerrades i activitats 
lúdiques i esportives. Fi-
nalment, diumenge 29 de 
novembre al matí, els i 
les joves participants van 
fer una cercavila per la 
ciutat del Prat i van aca-
bar amb una represen-
tació teatral que recollia 
els principals aspectes 
treballats durant la seva 
estada.

Fundesplai s’arribi a un 
acord amb la Cambra de 
Comerç de Barcelona per 
al desenvolupament del 
Tresca Jove, emmarcat 
dintre del programa de 
Garantia Juvenil. L’acord 
al qual han arribat la Cam-
bra de Comerç de Barcelo-
na i Fundesplai preveu la 
participació en el projecte 
Tresca Jove de 125 joves 
inscrits en el Programa 
de Garantia Juvenil.

iniciativa europea
La Garantia Juvenil és 
una iniciativa europea 
de reducció de l’atur ju-
venil per a joves de 16 a 
29 anys, inscrits o no als 
serveis d’ocupació, i que 
no tenen feina i/o s’es-
tan formant. Aquest pro-

El Fit4Jobs és 
una iniciativa 
adreçada a joves 

en situació d'atur amb 
l'objectiu de millorar 
les seves possibilitats 
d'ocupabilitat mitjan-
çant la formació en 
programació infor-
màtica i el compromís 
d'empreses del sector 
per contractar-los. 
Fundación Esplai va 
ser l'entitat respon-
sable d'impartir la 

 inclusió. Més del 60% dels joves participants han trobat feina

"Gràcies al Fit4Jobs he trobat feina!"
@EaliagaEsplai 
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“El Fit4Jobs busca 
l’empleabilitat dels 
alumnes, però 
també vol oferir 
noves oportuni-
tats de millora a la 
seva vida a través 
de les tecnologies 
de la informació.”

“Cal ressaltar el 
nivell de prepara-
ció que han obtin-
gut els i les joves 
participants i el 
fet que el progra-
ma els ha obert 
una porta a l’em-
pleabilitat."

formació a prop de 30 
joves en l'edició que 
es va desenvolupar 
a Barcelona i que va 
acabar a finals de juli-
ol. Gràcies al progra-
ma, més del 60% van 
trobar feina i estan 
treballant en empre-
ses del sector.

El Giancarlo va ser un 
dels participants: “Vinc 
de cicles de grau supe-
rior de Programació 
i això m’interessava 
molt, per aprendre 
coses noves i intentar 
entrar en una empresa 
per treballar”. A la for-

Vanessa Paulino
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Recursos Humans d’Everis

mació van aprendre 
desenvolupament 
web, d’aplicacions i 
llenguatges informà-
tics, com Java. La for-
mació que va adquirir 
li va servir per trobar 
feina, un dels objec-
tius de la iniciativa: 
“Gràcies al Fit4jobs 
he trobat feina i de 
moment em va molt 
bé. Els companys 
són molt agradables, 
l’empresa està molt 
bé i treballem amb les 
coses que hem après 
al Fit4Jobs, com per 
exemple amb Java, i 
espero que projectes 
com aquest continu-
ïn perquè nous joves 
se segueixen formant 
per tenir més sortides 
laborals”.

ricard Faura   
Cap del Servei de Societat del Coneixement 

de la Dir. Gral. de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació (DGTSI) de la Generalitat

grama té com a finalitat 
acompanyar el jove en un 
itinerari formatiu orientat 
a reforçar una qualificació 
professional que capaciti i 
faciliti la seva inserció en 
el mercat de treball.

El Tresca Jove és una 
programa de l’Àrea de 
Joves, Internacional i 
Social de Fundesplai, 
iniciat a l’any 2010 i que 
té com a missió afavorir 
el desenvolupament per-
sonal i la integració soci-
al i laboral de persones 
joves a través de l’acom-
panyament, la formació i 
una primera experiència 
laboral. Així, es prevé la 
vulnerabilitat o deterio-
rament cap a situacions 
de risc social.

inserció, mentorat-
ge, participació
El Tresca Jove, emmar-
cat en el programada de 
Garantia Juvenil de la 
Cambra de Comerç de 
Barcelona, és fonamen-
ta en diferents fases. En 
primer lloc, la detecció 
de joves en situació de 
risc social, en un treball 
en xarxa amb les enti-
tats col·laboradores i al-
tres recursos educatius 
i socials dels territoris. 
Posteriorment, una for-
mació i acompanyament 
personalitzat i seguiment 
continu mitjançant tuto-
ries individuals i de grup 
dels joves, i la realització 
d’unes pràctiques, que 
suposen la primera apro-
ximació al món laboral.


