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Els pares han de notar 
que estàs disposat 
a jugar-te-la pel seu fill

Ells i nosaltres per...  Toni BaTllori 
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Aquest diari recull una dada que 
no ens pot deixar indiferents: a 
Catalunya el 31,7% dels menors 
de 18 anys viu en risc de po-
bresa. Un de cada tres infants. 
Aquesta és una dada que ens 
ha d’avergonyir i que observem 
cada dia en molts dels centres 
d’esplai i en les escoles on tre-
ballem. Ho veiem en famílies 
que viuen en una situació molt 
desestructurada, però també 
en famílies joves que, tot i tenir 
feina, viuen en situació de pre-
carietat, o en aquelles de classe 
mitjana que han estat colpeja-
des per la crisi però no es veuen 
com a destinatàries de serveis 
socials. En tots aquests casos el 
resultat és el mateix: fills i filles 
que veuen vulnerats els seus 
drets i pateixen una manca d’i-
gualtat d’oportunitats en l’accés 
a l’educació, l’alimentació, l’a-
tenció i el lleure. A Fundesplai 
ens rebel·lem davant d’aquesta 
situació. Ho fem a través del 
nostre treball socioeducatiu en 
el territori i també impulsant 
campanyes que inclouen inici-
atives com el sopar solidari que 
estem organitzant amb la pres-
tigiosa xef Ada Parellada per al 
proper 12 de desembre, per tal 
de recaptar fons que destinarem 
a ajuts i beques per als infants 
vulnerables. En trobareu més 
informació a la pàgina 5 d’a-
quest diari. Ara és el moment 
de prendre partit per la infància!

Una dada  
que ens ha  
d’avergonyir

Directament

opinió
Jaume Cela, pedagog i escriptor

Josep
Gassó

president de  
Fundesplai  

L'apunt Adaïr Meira
president de rede pró-aprendiz y la Fundaçao pró-cerrado

Amb la finalitat de reunir conei-
xements, experiències i compar-
tir somnis i creences respecte a 
l'educació social i la formació 
ciutadana dels joves iberoameri-
cans, a finals de setembre s'ha 
celebrat a Brasília el VII Foro 
Iberoamericano: "Haciendo po-
lítica juntos", organitzat per la 
Liga Iberoamericana, la Rede 
Pró-Aprendiz i la Fundación 
Pró-Cerrado.
Aquest espai de discussió, pro-

quades als moviments juvenils 
i les seves ànsies de transfor-
mació social. Una nova situació 
en el marc social i institucional. 
Aquesta situació comporta l’ac-
cés a la dignitat humana a tra-
vés del dret a un treball i a uns 
ingressos i l'enfortiment d'acci-
ons socioeducatives i capacitació 
professional, adequades al con-
text econòmic i amb el suport 
de sòlides polítiques públiques 
que contribueixin a potenciar els 
projectes d'educació i ciutadania.
Aquesta trobada d'aliances ibe-
roamericanes ha estat, a més, 
una eina per unir esforços teò-
rics i pràctics per tal de projectar 

"Perquè junts anem més lluny"
El VII Foro Iberoamericano Haciendo Política Juntos i 
la seva contribució per a la causa social dels joves

aquest context està fent la Fun-
dació Esplai amb els progra-
mes d'e-inclusió, contribuint a 
donar formació en eines de la 
nova societat del coneixement a 
persones en risc d’exclusió. Mai 
oblidaré l’oportunitat que fa uns 
anys em van donar oferint-me 
col·laborar com a voluntari de 
formació digital a l’aula del 
barri de Sant Martí. Va ser una 
experiència molt enriquidora, 
ajudar veïns del barri a apropar-
se a la societat del coneixement.
És evident que els anys vinents 
veurem robots i sistemes d'in-
tel·ligència artificial assumint 
cada cop més tasques repetiti-
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Cada cop vivim en un entorn més 
hiperconnectat, en què serà fona-
mental donar una bona formació 
en eines digitals als nostres joves 
perquè desenvolupin noves ha-
bilitats i coneixements, claus per 
al seu futur. Cal millorar la seva 
capacitat d'aprenentatge mentre 
gaudeixen de continguts educa-
tius des de qualsevol dispositiu i, 
alhora, afavorir una nova forma 
de col·laboració i treball en xar-
xa on es pugui compartir conei-
xement amb professors i altres 
companys dins i fora de les aules.

ves en les empreses. Però tam-
bé és molt clar que aquestes 
requeriran cada vegada més 
professionals amb noves ha-
bilitats, creativitat, capacitat 
per a treballar amb xarxa, amb 
més diversitat, desenvolupant 
capacitats per aprendre noves 
tècniques i aportant flexibilitat 
i capacitat de canvi a les orga-
nitzacions.
En el futur la clau de l’èxit serà, 
com sempre, el talent i les no-
ves habilitats de les persones 
dels nostres equips. Prepara-
rem els joves per aprofitar mi-
llor les oportunitats d'aquest 
nou estil de vida digital.

Un factor clau per a l'ocupació juvenil
Per fer front a les noves opor-
tunitats, serà fonamental pro-
moure un nou estil i formes de 
treball amb canvis d'hàbits que 
impliquen, entre altres coses, 
transparència, disponibilitat a 
col·laborar, formació contínua, 
reconeixement dels errors i rec-
tificació ràpida, generositat per 
compartir el coneixement, res-
pecte a la diversitat, creativitat 
i coratge per inventar, obertura 
a noves aliances i treball amb 
tercers...
És destacable la feina que en 

mogut conjuntament per perso-
nes i organitzacions que creiem 
en la importància de les causes 
socials, em fa confiar en les grans 
possibilitats de desenvolupa-
ment i repercussió social, així 
com la reflexió sobre els reptes 
que tenim el tercer sector.
El Foro simbolitza un pas més 
perquè organitzacions socials, 
iniciatives privades i, sobretot, 
les autoritats públiques es posi-
cionin i proposin respostes ade-

noves i més potents estratègies 
d'inclusió dels joves. A les tau-
les de discussió i conferències del 
Foro s'ha fet palesa la innegable 
situació de vulnerabilitat social 
de la joventut. Davant d'aques-
ta situació ara ens concerneix 
imaginar noves solucions per a 
nous temps.
Acabat el VII Foro, només em 
queda saludar i felicitar els com-
panys i companyes de Fundes-
plai, que han assumit l'organit-
zació i preparació de la propera 
edició de 2017 a Barcelona,   on 
seguirem treballant i avançant a 
favor de la cohesió social. Moltes 
gràcies!


