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 Joves. Moltes de les iniciatives s’emmarquen en la Garantia Juvenil

Fundesplai i Fundación Esplai formen 
prop de 500 joves per a l’ocupació

Fundesplai i Funda-
ción Esplai forma-
ran un total de 468 

joves en àmbits de lleure, 
cuina, hostaleria o tec-
nologies de la informació 
i la comunicació aquest 
2016. Aquesta xifra agru-
pa les diferents iniciati-
ves de les dues entitats 
adreçades a millorar les 
possibilitats laborals de 
les persones joves, mol-
tes de les quals organit-
zades pel Centre d’Estu-
dis de l’Esplai, l’entitat 
de Fundesplai dedicada a 
la formació”.

Així, des de Fundesplai es 
va posar en marxa aquest 
2016 l’Oportunitat Jove, 
un programa emmarcat 
en la Garantia Juvenil i 
que compta amb el suport 
del Fons Social Europeu 
i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya, que ofereix a 
més de formació en cuina, 
restauració, serveis admi-
nistratius i lleure acom-
panyament i orientació a 
persones joves en situació 
d’atur. Hi participen un to-
tal de 98 joves. De mane-
ra complementària, s’està 
desenvolupant el Tresca, 
dirigit a uns 250 joves en 
situació de vulnerabilitat, i 
que, a més, compta amb la 
col·laboració de la Cambra 
de Comerç de Barcelona.

Per la seva banda, Funda-
ción Esplai ha organitzat 
l’Enfoca’t, també dins de 
la Garantia Juvenil, un que 
busca millorar les oportu-
nitats laborals d’un cente-
nar de joves en l’àmbit de 
les tecnologies amb cursos 
de programació, gestió de 
bases de dades i llenguatge 
Java, entre d’altres. 

A tots aquests esforços cal 
sumar-hi l’Acompanya-
ment a Mares Adolescents 
(AMA), que en aquest 2016 
arribarà a 20 mares joves a 
les quals se’ls ofereix forma-
ció i acompanyament en la 
criança de filles i fills, i els 
joves que participen en les 
diferents formacions.

Formació, acompanyament i ocupació: tres experiències en primera persona

Eva García. 28 anys 

Alumna del curs de cuina

Abans de començar aquest curs de cuina havia 
estudiat biologia, però sempre m’ha agradat la cuina 
i hi tinc traça, però per poder trobar feina en aquest 
sector necessites un títol que ho demostri. Per tant, el 
que més em va motivar a inscriure-m'hi va ser poder 
obtenir el certificat de professionalitat que em permeti 
acreditar la meva formació. A més, a la formació tam-
bé obtenim habilitats relacionals, de treball en equip... 
que t’ajuden a perdre la por de parlar en públic, a ser 
tu mateix amb gent desconeguda i et serveix per a les 
entrevistes de treball. Tot plegat, espero que al final 
m’ajudi a trobar una feina en aquest sector. 

“aquesta formació em permetrà 
tenir el certificat de 
professionalitat en cuina”

paula Cantón. 22 anys 

Alumna del curs de programació en llenguatge 
Java i bases de dades

vaig començar comunicació audiovisual, però no vaig 
poder acabar. Les noves tecnologies ara mateix són molt 
importants i a mi m’agradaria ser dissenyadora gràfi-
ca de videojocs, que em mou moltíssim. Del curs que 
estic fent fins ara el que més m’atrau és el disseny de 
software: primer no et surten les coses, però quan et 
surten és una sensació molt gratificant. A més, són molt 
importants les habilitats relacionals que treballem: per 
exemple, si no ets competent per treballar en equip, no 
podràs fer res. Jo crec que aquesta formació em servirà 
per tenir una feina, però encara que no sigui així, m’em-
porto l’experiència que m’ajudarà al que vull fer en un 
futur, que és de dissenyadora gràfica de videojocs.

“aquest curs m’ajudarà a ser 
dissenyadora gràfica de videojocs”

Oscar rigo. 25 anys 
va fer el curs de monitor de lleure i treballa en un 
menjador escolar com a monitor de cuina

Un amic que havia estat al món del lleure em va 
animar a introduir-m’hi. Així que al matí següent em 
vaig apuntar a un curs de monitor subvencionat pel 
SoC. De tot el que vaig aprendre, el més interessant 
va ser redescobrir com la importància de l’educació 
recau sobre tota la societat. Ara treballo al menjador 
de l’escola Fernández Lara de Sant Boi: l’experiència 
està sent amena i fluida, tant els grups de nenes i 
nenes com les situacions en què et trobes t’empe-
nyen a posar en joc la teva capacitat de trobar la 
millor solució per a tothom. Les mirades, el somriure, 
l’espontaneïtat dels infants són el que més agrada; 
el que menys, la influència d’una societat educada 
en la competitivitat i la por del futur que desconcer-
ta als infants. A part d’això, em sento profundament 
agraït a les persones de l’equip amb les quals estic 
compartint aquesta experiència.

“He redescobert la importància que 
l’educació recaigui sobre tota la societat”

@avalleLeon 

Alfons 
Valle


