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REDACCIÓ  

R
eflexionar sobre el potencial

dels joves com actors socials

i polítics serà la tasca del II

Foro Iberoamericà “Haciendo políti-

ca juntos”, que se celebrarà a Brasil

del 28al 29 d'abril. Serà també l'oca-

sió per a l'assemblea de la Liga Ibe-

roamericana. Precisament, La Liga 

i l'ONG RioVoluntário organitzen

aquests esdeveniments que patroci-

nen el Govern de l'Estat i la ciutat de

Rio de Janeiro, l'Institut Unibanco i

Fundación Esplai. 

Des de molts sectors de la societat
civil, governs, empreses i organis-
mes multilaterales es defensa la
idea que els joves conformen un
sector de la societat amb caracterís-
tiques particulars, tant socials com
d'identitat, que construeixen dife-
rents necessitats i demandes, i que
requereixen propostes concretes i
integrals per a aquest període vital.

Sense accés als drets bàsics 
La realitat actual ens mostra que són
molts els joves d'Iberoamèrica que
viuen en situacions de pobresa, de
precarietat, de desocupació. Molts
han abandonat l'escola i no tenen
accés a la salut, la situació s'agreuja
encara més en el cas de les dones
joves i als grups ètnics. Els joves

han estat vistos i ho són encara infi-
nitat de vegades com a éssers fàcil-
ment influïbles per entrar al camí de
la delinqüència, del consum a qual-
sevol cost, de la drogoaddicció, etc.
Apareixen així com els responsa-
bles de la violència, el desordre
social, la inseguretat. De la mateixa
manera, alguns joves consideren
que no poden fer res front a aquest
destí, no aconsegueixen percebre
una vulneració dels seus drets, mol-
tes vegades els desconeixen, i ali-
menten així la limitació a l'accés als
seus drets i oportunitats.

Empoderament juvenil
És aquí on comencen a jugar un
paper important les lectures de les
demandes de la joventut en clau de
drets, cosa que implica la seva con-
sideració com a subjecte creditor
d'aquests. Per donar respostes i
aconseguir la igualtat d'oportunitats,
és necessari l'impuls de les accions
d'empoderament juvenil, és a dir,
aquelles accions que poden atorgar
als joves les eines necessàries per
incidir a l'àmbit de les polítiques
públiques que es refereixen a ells o a
la seva comunitat. 

Per la transformació social
A molts països les polítiques
públiques destinades a la joventut
són bàsicament assistencials i no
prenen en consideració als joves
des de les seves potencialitats i
projectes. Per modificar aquesta
situació molts moviments i orga-
nitzacions de la societat civil estan
fortament compromesos amb els
procesos de canvi i transformació.
És necessari el reconeixement dels
joves com a vertaders actors
socials i interlocutors vàlids de les
seves identitats socials i culturals,
necessitats, perspectives, mirades
i somnis.

Impulsant polítiques integrals
El II Foro Iberoamericà pretén
reflexionar sobre els drets i la
igualtat d'oportunitats de tots els
joves d'Iberoamèrica, a través del
treball articulat dels diferents
actors impulsant polítiques inte-
grals per a i pels joves i treballant
per contribuir a fomentar la cons-
trucció d'una ciutadania compro-
mesa i amb consciència global i
transformadora.
Al Foro hi participarà una delegació
de Fundación Esplai, encapçalada
per la directora general, Montserrat
Ginés, que és vicepresidenta de la
Liga Iberoamericana. 

DEL 28 AL 29 D'ABRIL A RIO DE JANEIRO (BRASIL) COINCIDINT AMB L'ASSEMBLEA DE LA LIGA IBEROAMERICANA 

El II Foro Iberoamericà versarà
sobre la joventut  
Montserrat Ginés, vicepresidenta de la Liga, encapçalarà la delegació de “L'Esplai”

IVONNE DEL POZO

Esplai Sense Fronteres se-
gueix duent a terme activi-
tats relacionades amb els

projectes posats en marxa a Para-
guai i Mèxic. A Paraguai treballant
amb el Centro de Información y
Recursos para el Desarrollo
(CIRD) i a Mèxic amb la Fundación
Comunitaria Queretaro. 

Colònia de vacances a Itauguà  
La Colònia de vacances de l'Esplai
Itauguá (és així com han anomenat
al seu primer casal d'estiu) s'ha rea-
litzat durant el mes de gener del
2009. Sembla estrany, però cal
tenir en compte que les estacions
de l'any al Paraguai no coincidei-
xen amb les de casa nostra: l'estiu
paraguaià és al desembre, gener i
febrer. Les activitats d'estiu s'han
realitzat tres cops per setmana, els
dilluns, dimecres i divendres del
mes de gener, i en horari de 8.30h a
11h del matí. Han assistit uns 22

infants, amb un equip de 3 moni-
tors/res . Entre d'altres han treballat
els jocs populars.

Formació a Mèxic
A Mèxic, on ja estan en marxa 2
esplais, a Querétaro i Corregido-
ra, s'ha dut a terme sessions de
formació. L'objectiu ha estat fer
una aproximació més acurada per

implementar el centre d'interès al
centre d'esplai adaptant-lo als
diferents grups d'edat. També
millorar les eines de planificació,
execució, seguiment i avaluació
de les activitats educatives. Tot
això s'ha fet aprofundint en el tre-
ball de la proposta educativa
Barrinem, adaptant-la a la realitat
mexicana. Aquestes accions for-

matives s'emmarquen en la feina
de seguiment i suport tècnic que
“L'Esplai” porta a terme amb els
centres d'esplai d'Amèrica Llatina.

Esplai a l’Equador 
“L'Esplai” va realitzar una visita
de prospecció i diagnosi per veure
les possibilitats del projecte
“Esplai sense Fronteres” a l'Equa-
dor a finals de 2008. La visita es va
fer a la comunitat de Possuca (Fun-
dació Esquel), una de les zones on
es podria impulsar un centre d'es-
plai; i al Sud de Quito, on Coope-
rativa Solidaridad treballa amb una
filosofia propera a la de “L'Esplai”.
Aquesta organització, amiga de
Fundació Esquel, està construint
en aquests moments un gran centre
comunitari on vol desenvolupar
metodologia esplai. Durant el viat-
ge es va fer també una formació
amb l'equip tècnic de la Funda-
ción Esquel i de la Cooperativa
Solidaridad.

ELS PROJECTES DE L'ESPLAI SENSE FRONTERES PER A 2009

Primer estiu a l'esplai Itauguá de Paraguai  
Formació i adaptació del centre d'interès a Mèxic  

A finals de novembre passat van
visitar CENTRE ESPLAI com-
panys de la Fundació Uramanta,
de Bolívia, membre també de La
Liga Iberoamericana de Organiza-
ciones de la Sociedad Civil por la
Superación de la Pobreza y la
Exclusión Social. Durant la seva
estada van presentar diferents
projectes i iniciatives que estan
impulsant, centrats principalment
en l'atenció educativa de nens i
nenes als barris amb menys recur-
sos de la ciutat de Cochabamba,
seu de la Fundació. 

Fundació
Uramanta a
“L’Esplai”

Enguany, La Liga Iberoamericana
es reunirà a Rio de Janeiro el 27 i
28 d'abril per realitzar la seva as-
semblea de socis, aprofitant l'es-
deveniment del II Foro Iberoame-
ricà “Haciendo política juntos: Por
los derechos y la igualdad de
oportunidades de la juventud”.
Durant la reunió es presentarà la
memòria i el balanç del període
2006-2008, es discutirà com arri-
bar a ser una xarxa estratègica per
al nou període, centrant-se en les
tres àrees de treball actuals: la im-
migració, la joventut i la política
d'impacte.
La Liga Iberoamericana de Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil
por la Superación de la Pobreza y
la Exclusión Social, constituïda el
2 de desembre de 1999, és una
entitat de caràcter privat, sense
ànim de lucre, que agrupa 28 or-
ganitzacions de la societat civil,
representants de 18 països ibero-
americans, especialitzades en el
desenvolupament humà, social i
comunitari i legalment constituï-
des a cada país. La missió de La
Liga és construir l'equitat, sota un
enfocament de drets i participació
ciutadana, per superar la pobresa
i la exclusió social.

Assemblea de la Liga

Equip de RioVoluntário, organitzador del Foro

Infants del casal d'estiu de l'esplai Itauguá a Paraguai
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