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Cap de setmana 6 i 7 de maig. PrAt de lloBreGAt

iberoamèrica ha d'acompanyar els joves

el Viii foro iberoamericano en primera persona
lAurA SoriAno

aigües Del pRat 
(eMpResa aColliDoRa 

De “JoVen ValoR”)

Cal donar 
l'oportunitat que 
els mateixos joves 
opinin i les seves 
opinions es tinguin 
en compte per al 
disseny de les 
polítiques públiques"

Col·laborem amb  
Jove Valor. 
Aportem formació 
i habilitats a la 
persona jove que està 
amb nosaltres i té 
moltes ganes d'apren-
dre i participar"

ASSeMBleA 
i feStA eSPlAi
1  el dissabte 6 de maig, Cen-
tre esplai, la seu de Fundación 
esplai, va acollir l'assemblea de 
la Junta Directiva de la lliga.  
2  les delegacions iberoameri-
canes que van ser al Foro van 
participar en l'acte institucional 
de Festa esplai juntament amb 
Carles puigdemont, president 
de la generalitat; lluís tejedor, 
alcalde del prat de llobregat, i 
Josep gassó, president de Fun-
desplai. 3  Festa esplai és la gran 
celebració anual de Fundesplai 
que reuneix milers de nens, ne-
nes, joves i famílies.

el foro 
tAMBé VA 
tenir un 
AMPli 
reSSò 
Mediàtic
el Foro també va 
tenir un ampli ressò 
mediàtic. els princi-
pals mitjans de co-
municació van dedi-
car la seva atenció 
tant a las jornades 
com als diferents po-
nents. en total, es van 
recollir 34 aparicions 
a la premsa.

+

VAldinei VAlério
supeRintenDent De 
ReDe pRó-apRenDiz 

(BRasil)

Amb el progra-
ma en què 
s'inspira Jove 
Valor hem oferit 
a més de 
150.000 joves 
formació i 
inclusió laboral"

(paraules pronuncia-
des en l'acte simbòlic 
de clausura del VIII 
Foro Iberoamericano 
a la Festa Esplai)

Heu volat algun cop? 
En el VIII Foro Ibero-
americano, 80 per-
sonas de 20 països 
del món van volar fa 
unes setmanes per 
estar uns dies amb 
nosaltres. Per a què? 
Per somiar. Per somiar 
juntament amb nosal-
tres. 

Sabeu què és somiar? 
Somiar amb un món 
sense fam, sense 
guerres, sense po-
bresa. Un món ple 
de felicitat i de som-
riures. Però… què fa 
falta per atrapar un 
somni? ¿Sabeu què 
és un atrapasomnis? 
Cal fer una xarxa per 
atrapar els somnis 
bons i que deixi pas-
sar els dolents. 

I com es fa una xarxa? 
Una xarxa es fa tei-
xint nusos. Unint les 
mans i els cors. Amb 
això es fa una xarxa. 
El VIII Foro i la feina 
que fem a través de 
La Lliga ens serveix 
per teixir una xarxa 
que atrapi els nos-
tres somnis d'un món 
millor i que ens ajudi 
a transformar el món.

Des d'aquestes lí-
nies, jo us demano 
que demostrem que 
som capaços de fer 
una xarxa unint les 
nostres mans i els 
nostres cors. Moltes 
gràcies!

Una xarxa  
per atrapar 
els somnis

josep Gassó
President 
de Fundesplai

Els joves 
necessitem 
formació, 
treball i 
l'oportunitat 
per demos-
trar que 
valem"

corAl cortéS
JoVe paRtiCipant 
a “JoVen ValoR”

el foro AlS MitjAnS+ EL PUNT AVUI
DIJOUS, 4 DE MAIG DEL 2017
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Arriba el
Catalonia Today
de maig
May's
Catalonia Today
is now out 3 €

◗ Moda amb consciència. Una mirada a les últimestendències de la moda d’estiu a través dels dis-senyadors catalans, moda local i sostenible queguanya més adeptes cada dia. 

◗ Go slow, go local. A look at slow fashion: sustaina-ble, local, responsible, a style that has become atrending movement.

◗ Partenariat artístic. Visitem la pintora CarmeMiquel i l’escultor Tom Carr, que compartei-xen visió artística, vida i estudi a Sabadell.

◗ Artistic partnership. We visit painter CarmeMiquel and sculptor Tom Carr, who share avision, a life and a studio in Sabadell.
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La recerca d’un futur mi-
llor i menys precari per a la
joventut no té fronteres, i
les queixes i propostes en
aquest àmbit són més glo-
bals del que semblaria. És
una de les conclusions dels
primers debats del Fòrum
Iberoamericà de Joventut,
que se celebra aquesta set-

mana al CosmoCaixa de
Barcelona i que culminarà
diumenge amb la Festa
Esplai al Prat. Fundesplai i
la Lliga Iberoamericana
d’Organitzacions de la So-
cietat Civil han reunit
prop de mig miler de re-
presentants d’entitats i
organitzacions juvenils de
l’Estat i de l’Amèrica Llati-
na que lluiten contra l’ex-
clusió social.

La precarietat és l’ame-
naça de futur per als joves,
tant a l’Estat com a l’Amè-
rica Llatina. En el primer
cas, es dona la paradoxa
que les generacions “més
ben formades patiran un
futur amb una feina i una
vida menys benestant que
anteriors cohorts”, recor-
da la directora general de
Fundesplai, Núria Valls.
La taxa d’atur de la pobla-

ció de menys de 29 anys a
l’Estat és del 43%. En el
cas americà, la pobresa se-
vera encara “afecta 31 mi-
lions de joves que treba-
llen de manera informal”,
denunciava ahir el coordi-
nador de la secretaria ge-
neral Iberoamericana,
Martín Rivero. Els confe-
renciants i els debats van
alertar del perill d’exclusió
i d’estigmatització de la

població jove –només a
l’Amèrica Llatina hi viuen
150 milions, la majoria de
la població–, i van comen-
çar a proposar-se algunes
mesures, com ara un mi-
llor accés a l’educació su-
perior, una fiscalitat més
justa, lluita contra la cor-
rupció i sobretot “posar
sobre la taula que els joves
no són un problema, sinó
potser una solució per a al-

tres qüestions que sem-
blen prioritàries, com les
pensions”, remarca Valls.

Les taules rodones van
avaluar experiències com
la brasilera del jutge Ricar-
do Tadeu da Fonseca. Va
ser el redactor d’una llei
que obliga les grans em-
preses del Brasil a con-
tractar entre un 5 i un 10%
de treballadors joves. “Als
empleats se’ls obliga a for-
mar-se en hores lliures i
d’aquesta manera contri-
bueixen a l’evolució de la
companyia. És un model
exportable arreu –explica
el jutge– perquè a cada en-
torn li convé tenir ocupa-
da i amb interessos de mi-
llora formativa la seva jo-

ventut.” El contracte in-
clou l’aprenentatge i la
gran majoria dels joves se-
gueix treballant, ja com a
sèniors, a l’empresa. Al-
tres països apliquen el sis-
tema de pagar els joves
amb formació, per exem-
ple, cedint una part del sou
per a una millor educació.

Un dels àmbits més de-
batuts serà la manera com
els joves poden incidir en
les polítiques que els afec-
ten o les polítiques globals
dels respectius estats. Ri-
vero els anima a “aprofitar
que han crescut en demo-
cràcia”. Les conclusions
s’elevaran a la cimera de
caps d’estat iberoameri-
cans i es debatran en la
trobada d’entitats paral-
lela que se celebra. ■

Carles Sabaté
BARCELONA

a Un congrés sobre els reptes de la joventut iberoamericana analitza propostes contra l’exclusiósocial a Tot i l’entorn i la formació diferent, coincideixen que no troben feina estable ni s’emancipen

Joves catalans i americans,
per un futur menys precari

L’enginyera agrícola mexica-
na Tania Martínez explicava
ahir la seva experiència per-
sonal com a exemple de su-
peració i trencament del des-
tí a què semblava predeter-
minada. Indígena mixe, havia
de ser mare jove i criar els
fills, com totes les dones de la
seva família. Però els seus pa-
res eren els mestres del poble
i la van dur a estudiar secun-
dària, “caminant de nit entre
les muntanyes”. De beca en
beca, fins a la Fulbright als
EUA. Ara és màster en rega-
dius i, en lloc de treballar en
una multinacional, aconsella
els pagesos sobre com estal-
viar aigua o aprofitar les colli-
tes. “Busco el guany social i
els recomano emprenedoria i
valor per continuar formant-
se durant tota la vida.”

El jutge Tadeu i l’enginyera Martínez amb Valls i Rivero, de Fundesplai i la Secretaria Iberoamericana ■ EL PUNT AVUI
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Dona indígena:
en lloc de mare
jove, enginyera
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La frase
“Sent emprenedor
local i amb solucions
individuals, es poden
generar canvis a gran
escala”
Tania Martínez
ENGINYERA AGRÍCOLA INDÍGENA
‘MIXE’

LA CONTRA

Tengo57años.NacíenSãoPauloyvivoenCuritiba,Paraná.SoydoctorenDerecho.Estoycasadoporsegundavezytengodoshijosdemiprimermatrimonio.Todamividaheperseguidolajusticiasocial.Soyespiritista,sigoladoctrinaevangélicacristianadeAllanKardec,quedefiende lareencarnación

“Losderechossoncomodioses: si
dejasdecreerenellos,desaparecen”

ROSER VILALLONGA

V
ocacional?
Siemprequise serabogadopa-
ra conquistar mis derechos y
convencer a las personas de
mis razonesycapacidades.

¿Pudo?
Nací prematuro con dificultades demovilidaden lasmanos y en las piernas. Sufrími primeracirugíacontresaños.Laspiernasylavistanoserecuperaron,peroaunasípude.
¿Cómolehaninfluidoesasdificultades?Siemprehetenidoquelucharcontralatristeza.Losiento.

Nolosienta, laeducaciónenBrasil esmuycarayyopudeestudiar. Inclusomehacían las letrasmásgrandesparaquepudiera leer.
¿Cómosesentía?

Mis compañeros no querían estar cerca demí.La distancia con los otros era demasiado gran-decomoparaserfeliz,peroapartirdelosnueveaños conquisté alguna amistad; e ingresé en lamejoruniversidaddeDerechodeBrasil.Enplenadictaduramilitar...
Muchosamigostuvieronquehuir,otrosfueronasesinados, peromi generación logró derrocarladictadura, fuimosmuyactivos.
¿Cuándoperdió lavisiónporcompleto?En tercero de carrera, pero mis amigos me

grababan los textos para que pudiera estudiar.Soy el resultado del esfuerzo colectivo de mipromoción.
¿Fuefácilencontrartrabajo?

Nadiemedabaesaoportunidad,asíquemede-diquéaasistir jurídicamentea lospobresdesdemiuniversidad.Aprendímucho.Viví susdolo-res. Fue así comome enfrenté a la precariedaddelas familiasmáspobres,al trabajo infantil... ydescubríquenoconocíansusderechos.Peroustedqueríaser juez.
En1990 la leydecía queunapersona invidentenopodíaserlo.OpositéalMinisterioPúblicodeTrabajo y llegué a procurador. Durante ochoaños contacté con las realidades laborales deBrasil: trabajo esclavo, trabajo infantil, contra-tosprecarios, fraude, corrupción...
¿Quéaprendió?

Que es importante creer en la justicia. Pudeconseguir trabajo para miles de personas condiscapacidadaplicando la ley.
Imagino que había empresarios que no leteníansimpatía.

Aalgunos lesmolesté, sí.Vigilépersonalmenteuna importante empresa de zumos de mi paísquerociabaconpesticidasa sus trabajadores.¿Porquéhacíaneso?
Losnaranjos sufríanunaplagay rociabana sus

37.000 trabajadores con pesticida al pasar deuncampoaotro.Habléconelmédicode laem-presa yme dijo que el pesticida era inocuo, asíqueyo tambiénmerociéparaver si eracierto.¡...!
Losmédicoscertificaroneldañocausadoenmipiel ymucosas.Conseguídeteneresapráctica.También luchóenlaONU.
Participé en la redacción del tratado interna-cional de los Derechos de Personas conDisca-pacidadyensuposterioraplicaciónenBrasil; yredacté la ley de Aprendizaje que obliga a lasempresas a pagar y contratar un mínimo deaprendices.
Hayricosmuyricosensupaís.

La igualdad social esundesafío, hayqueseguirtrabajando.HoyelGobiernopagaa las familiaspara que los niños no trabajen y vayan a laescuela. Hemos bajado del 20% de trabajoadolescentede1990al5%,perosiguenquedan-do3millonesdeniñossinescolarizar.
Nomecabedudadequeseguiráluchando.Paraunapersonacomoyo,ser juezeraalgoim-posible, y me convertí en el primer juez invi-dentedeBrasil. Si algoheaprendidoenmividaesquenohayquecejar.
Allanóelcaminoparaotros.

No hay que detenerse aunque las cosas parez-can imposibles, todo lo quehe vivido tiene queverconeso:superarbarrerasimposibles.Enmivida y en los casos quehe llevadoheoídohastalasaciedadesode“loqueteproponesesirreali-zable”.
Avecesunoesderrotado.

Hay que seguir intentándolo. Llenaríamospáginasypáginasconcasosde jóvenesquehanconseguido gracias a la ley de Aprendizajecambiar el rumbo de su historia y la de sufamilia.
¿Cuáleselverdaderoobstáculo?Lagranmayoríadelaspersonasaceptanlimita-cionesquenosonpropias,sondichasporotros.Ensuvida, ¿quéhasido lomásdifícil?Muchaspersonasnohanqueridoestarcercademí,nisiquieraescucharme,porquetienenmie-dodeldiferente.
¿Diferente?

Noseimaginaacuántagenteleasustaunciego,demaneraquelosciegossóloserelacionanconotros ciegos. Existe una barrera cultural entrelas personas con discapacidad y las personassinellas.Todavíahoyesdifícil paramí.Peroustedhaencontradoelamor.El amor es el principal combustible para creeren las posibilidades. Yo estaba convencido dequepasaríaelrestodemividasinparejayahoraestoyde lunademiel.
¿Porquécreequeestaninjustoelmundo?Elserhumanonocreeenelpropioserhumano,siempre estamos estableciendo medidas dedefensa los unos contra los otros, entonces loscorazonesestáncerrados.
¿Cuálessuesperanza?

Losderechossoncomodioses:sidejasdecreerenellos,desaparecen.Elderechoesesperanza.
IMA SANCHÍS

RicardoTadeu, juez del Tribunal de Apelación Laboral en Brasil

La conquista de la ley
Nacióseismesino,con
dificultadesdemovilidad
enbrazosypiernasycon
lavisiónmuylimitada.A
los23añossequedóciego
porcompleto.Queríaser
juez,algoqueenBrasil
estabaprohibidoporley
paralaspersonascondis-
capacidad, yseconvirtió
enelsegundojuezinvi-
dentedelmundo.“Los
derechos–asegura– sólo
existensicreesenellos”.
Llevatodalavidatraba-
jandoentemasdejusticia
social,conpersonascon
discapacidad,niñostraba-
jadoresyelderechode
lasminorías.Dictóimpor-
tantesleyescomoladel
Aprendizaje(inclusiónen
elmundolaboralde jóve-
nesdesfavorecidos)yha
venidoaexponerloaEspa-
ñaenelVIIIForoIbero-
americanosobrelosRetos
delaJuventud,coorgani-
zadoporFundesplai.

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET
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Vídeo resum del dia
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