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Viii foro iberoamericano

Impuls a l'educació, el tre
Vídeo resum del dia

El Foro va començar el
dimarts 2 de maig amb
les recepcions a l'ajuntament del Prat de Llobregat i al Parlament de
Catalunya i un acte al
Palau de Pedralbes.
El dimecres 3 i dijous 4
de maig el Foro va tenir
lloc al CosmoCaixa de
Barcelona. El 3 de maig
la jornada va començar
amb les intervencions
de Josep Gassó, president de Fundesplai;
Marc Simón, director
corporatiu de l'Àrea
Social de la Fundació
"la Caixa"; Miquel Àngel Essomba, de l'Ajuntament de Barcelona, i
Neus Munté, consellera
de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya.
Posteriorment, van tenir
lloc conferències i meses
temàtiques amb joves,
representants d'administracions, empreses
i universitats, que van
analitzar els àmbits del
treball, la participació i
l'educació juvenils. A la
tarda es va portar a terme el Foro Joven.
El dijous, la jornada
portava per títol “Encuentro Internacional de
Formación y Aprendizaje Laboral”. El dia va
començar amb les intervencions de Josep Gassó, president de Fundesplai, i Valdinei Valério,
superintendent de Rede
Pró-Aprendiz (Brasil).
La sessió va finalitzar
amb un reconeixement a
les empreses i joves que
estan participant en el
programa Joven Valor.

+ Dimarts 2 de maig. Barcelona
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Intenses jornades
de debat
a Barcelona
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RECEPCIONs
institucionals
D'esquerra a dreta, Josep
Gassó, president de Fundesplai;
Alejandra Solla, presidenta de La
Liga, i Lluís Tejedor, alcalde del
Prat, en la jornada que obria el
VIII Foro Iberoamericano.
2 Recepció a l'Ajuntament de
Barcelona.
3 Carme Forcadell, presidenta
del Parlament, va rebre les delegacions iberoamericanes en la
visita a l'hemicicle català.
4 Exhibició dels Castellers de
Cornellà a las delegacions.
5 D'esquerra a dreta, David Calabuig, de Castellers de Cornellà;
Alejandra Solla, Josep Gassó, Sandra Guevara i Manel Vila, director
general de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat.
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jornada a cosmocaixa

1 La principal mesa de ponents del dime
Tadeu, jutge del Tribunal d'Apel·lació Labo
coordinador de l'Àrea de Cohesió Social
Martínez, Premi Nacional de Joventut de Mè
directora general de Fundación Esplai, sego
del Foro van reunir prop de 700 persones e
Gairebé 200 joves de 7 països van particip
Joven, que va acabar amb el llançament d
vol dels somnis dels joves.
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El VIII Foro Iberoamericano en primera persona
Alejandra Solla
Presidenta de Lliga
Iberoamericana
(Argentina)

Rebeca Grynspan

Núria Valls
El nostre objectiu és que la veu
dels joves arribi a
l'agenda política
iberoamericana i
especialment la
d'aquells de regions més pobres"

Directora General
de Fundación Esplai

Les organitzacions
socials pensem que
no podem deixar sols
els joves en aquesta
situació de dificultat
d'accés al mercat
laboral i a
la formació"

SecretÀria General
Iberoamericana

Els joves
seguiran
sent un tema
central per a
la Cimera
Iberoamericana
de Guatemala
2018"

