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L’any 2010 ha començat amb
tres inauguracions de nous
centres Red Conecta en tres

comunitats autònomes diferents.
Són tres centres que se sumen als
75 que hi ha per tot Espanya des
que es va posar en marxa el pro-
grama l’any 2002 i dels quals es
beneficien 263.000 persones. Un
programa que impulsen Microsoft i
Fundación Esplai, i on col·laboren
altres empreses, administracions i
entitats del territori. 

Amb Atime, a Madrid 
El 12 de gener es va inaugurar 
el centre Red Conecta amb seu 
a l’Associació de Treballadors
Immigrants Marroquins a Espa-
nya (Atime), a Madrid. A la pre-
sentació hi va assistir el president
d’Atime, Kamal Rahmouni. Per
Microsoft, la directora de l’Area
de Responsabilitat Corporativa,
Olvido Nicolás i per la Fundación
Esplai, la seva vicepresidenta,
Maria Jesús Manovel. L’aula dóna
servei a més de 315 persones, en
la seva majoria treballadors immi-
grants marroquins que, d’entre
d’altres coses, aquí poden redac-
tar currículum i cercar treball a les
borses d’ocupació online, així
com introduir-se als principals
programes d’ofimàtica.

A l’esplai el Nus de 
Sant Joan Despí
El 14 de gener es va posar en marxa
el centre Red Conecta ubicat a l’es-
plai el Nus, a Sant Joan Despí.
Aquest és el 8è centre Conecta a
Catalunya. Per a aquest centre s’ha
comptat amb la col·laboració de
l’empresa Wrigley, a més de Micro-
soft, i amb l’esplai i l’ajuntament de
Sant Joan Despí. A la inauguració
hi va assistir l’alcalde de la ciutat,
Antoni Poveda; el director del Nus,
Cristian Rastrojo i la directora

general de la Fundación Esplai,
Montserrat Ginés, que va destacar
el fet que el centre estigués gestio-
nat per un esplai, entitat que es
caracteritza per la seva implicació
amb la comunitat i amb els joves,
en especial. 

El més recent, a Utrera
El 25 de març es va inaugurar el
Red Conecta d’Utrera (Sevilla), a la
seu de l’Associació de Persones
amb Discapacitat Verge de la Con-
solació (APDIS). La presentació va
comptar amb l’alcalde d’Utrera,
José Acosta Lozano, la directora de
l’Area de Responsabilitat Corpora-
tiva, Olvido Nicolás i Pedro Agui-
lera, per la Fundación Esplai. La
característica d’aquest centre és
que bona part dels seus equips
estan adaptats perquè puguin ser
utilitzats per persones amb discapa-
citat física, sensorial i intel·lectual.
Així, hi ha dispositius que milloren
l’ús dels ordinadors amb mecanis-
mes més senzills per interactuar
amb el sistema, teclats més grans,
pantalles tàctils més intuïtives o

dispositius de senyalització que no
es vegin afectats pels tremolors
d’un dèficit de coordinació motriu.

El centre acollirà totes les perso-
nes, amb discapacitat o sense, 
que vulguin millorar la seva

empleabilitat a través de les borses
d’ocupació online o per aconseguir
l’alfabetització digital. 

AMB EL PROGRAMA QUE IMPULSEN MICROSOFT I FUNDACIÓN ESPLAI 

Nous centres Red Conecta a
Madrid, Sant Joan Despí i Utrera
Els centres es dedicaran a fomentar l’empleabilitat 
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El dinamitzador de l’esplai el Nus de Sant Joan Despí atén un usuariRed Conecta a la seu d’ATIME a Madrid

A Utrera, Red Conecta serà útil per a les persones amb discapacitat 

L’Associació Casal La Formiga,
de Badalona, ha obtingut un dels
cinc Premis d’Educació en el Lleu-
re que atorga la Fundació Lluís
Carulla per la iniciativa Connecta
Jove, que permet que joves dels
centres educatius de la zona facin
de professores i professors volun-
taris d’informàtica de persones
adultes amb risc d’exclusió digital.
El Connecta Jove és una iniciativa
d’àmbit estatal impulsada per la

Fundación Esplai amb el suport 
de Microsoft i Wrigley, d’entitats
locals com l’Associació Casal La
Formiga i d’administracions públi-
ques. L’Associació Casal La Formi-
ga és una entitat que desenvolupa
un ampli programa d’educació en el
lleure, que inclou, entre d’altres
coses, diferents iniciatives que aju-
den a la conciliació de la vida labo-
ral i familiar de les famílies de
Badalona Sud.

Els altres premiats, a part de La
Formiga, van ser la Federació
Catalana d’Escoltisme i Guiatge:
Minyons Escoltes i Guies de Cata-
lunya, Escoltes Catalans i Acció
Escolta de Catalunya Barcelona;
Associació Juvenil Batibull de
Girona; l’Agrupament Escolta i
Guia El cau de la Ubuntu i l’Agru-
pament Escolta i Guia Mare de
Déu del Montsant-Verge del Cim
de Reus.

La Formiga premiada per la Fundació Lluís Carulla 
per la iniciativa de Connecta Jove 

Representants de La Formiga recullen el premi el 2 de març 
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