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UN FILÓ D’OCUPACIÓ PER ALS JOVES

mb compromís
ipals perfils laborals de la  Fundació Catalana de l’Esplai
tats que agrupa tenen menys de 35 anys. Es tracta de 1.300 persones que, 
daritat. Sovint amb sacrifici, han aconseguit treballar i estudiar alhora i 
nestar de les persones. Són la generació amb compromís. 

DORA DIGITAL
Sanz. 23 anys

ADMINISTRATIVA
Jalila Chalbat. 21 anys

OR DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ
Ricardo Gomes da Costa. 22 anys

MONITORA D’ESPLAI
Mariona Bonet. 20 anys

El meu somni és anar a la
universitat
La Jalila Chalbat és la treballadora
més jove de CENTRE ESPLAI,
l’equipament que acull la seu de la
Fundació Catalana de l’Esplai i les
seves entitats. Des dels 19 anys  fa
d’auxiliar administrativa del Centre
d’Estudis de l’Esplai. Nascuda al
Marroc, va venir a viure a Barcelona
amb la seva família l’any 2002. En
acabar el batxillerat, als 17 anys, va
haver d’afrontar la doble dificultat
de ser jove en busca d’una primera
feina i, a més, ser immigrant sense
permís de treball. “Aquí em van
ajudar molt a regularitzar el papers”-
explica. “Ara ja tinc un contracte
indefinit i el meu somni seria anar a
la universitat a fer una carrera
relacionada amb l’administració”.
Al Centre d’Estudis de l’Esplai 
la Jalila s’encarrega de diferents
tasques administratives, com ara
donar informació als alumnes. El
que més li agrada és el bon ambient
amb els companys i companyes i el
fet d’aprendre coses noves cada dia.
Aquesta feina li ha donat estabilitat
però segueix vivint amb els pares i la
seva germana: “no tinc pressa en
independitzar-me!”

Portar el grup de joves m’ha
donat molta seguretat
Estudia 3r de Pedagogia pels ma-
tins i, per les tardes treballa com a
monitora a l’esplai El Tricicle, de
Sant Joan Despí.  Es tracta del ma-
teix esplai on ella va anar de nena i
adolescent. Ara hi treballa amb un
horari de mitja jornada, que li  per-
met compaginar amb els estudis.
Abans de l’esplai va treballar un es-
tiu en un banc:“L’experiència em
va servir per saber que volia fer una
altra cosa!”. La van contractar a El
Tricicle amb 19 anys, com a res-
ponsable del grup de joves. “Patia
perquè hi havia molt poca diferèn-
cia d’edat entre els nois i noies  i jo,
però aquesta experiència em va do-
nar molta seguretat”. L’any passat
es va treure  el títol de monitora de
lleure, que li va servir per a la feina
i per obtenir vuit crèdits per als
seus estudis de pedagogia. Ara vol
fer el curs de directora d’entitat de
lleure. I es que, en el futur, la Ma-
riona s’imagina treballant com a
responsable d’un esplai o en pro-
grames d’educació per a infants
hospitalitzats.
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