
AMB ACTIVITATS LÚDIQUES I TREBALLANT LA FILOSOFIA DE LA WEB 2.0

200 joves voluntaris celebren 
la V Trobada Conecta Joven
La reunió es va celebrar a Sonseca (Toledo) del 18 al 20 de juny

MANOLITA SANZ 

Uns 200 adolescents i joves
de 15 a 19 anys voluntaris
del programa Conecta Jo-

ven, procedents de nou comunitats
autònomes, es van reunir del 18 al
20 de juny a Sonseca per participar
en la seva trobada anual. Conecta
Joven, el projecte impulsat per la
Fundación Esplai amb col·laboració
amb Microsoft i associacions com la
International Youth Foundation,
l’empresa Wrigley i les 13 entitats
socials que desenvolupen el pro-
jecte al territori, és una iniciativa on,
en cinc anys, ja han participat 2.564
adolescents voluntaris de tot el país
que, per la seva banda, han format
16.825 alumnes. 
Només 7 mesos després de la po-
sada en marxa del Centre de la Jo-
ventut Esplai-Sonseca, i amb dos
cursos realitzats del Conecta Jo-
ven, la Fundación Esplai va triar
Sonseca per subratllar el seu com-
promís amb el projecte d'educació
en el temps lliure del municipi que
comparteixen amb l'Ajuntament i
l'IES la Sisla, els socis.

Les jornades, amb el títol “Con-
necta't a la Comunitat”, han treba-
llat la filosofia de la web 2.0 ofe-
rint eines de participació local a
travès de les xarxes socials i sensi-
bilitzant els joves sobre el seu rol
com a transformadors socials i
promotors d'accions que puguin
afavorir la dinamització comunità-
ria. Així, els 200 voluntaris han 
realitzat diferents tallers formatius
d'informàtica, ràdio, premsa i web
2.0 al Centre de la Joventud i la
Casa de la Cultura. També, una ac-
tivitat de creació de grafitis a les
parets de l'estadi municipal i gim-
canes per tot el municipi, tallers de
manualitats i murals.

A l'acte central de la trobada, que es
va fer el 19 de juny hi van participar,
a més dels 200 voluntaris i voluntà-
ries, Kate Raftery, vicepresidenta
d'Educació de la International Youth
Foundation; Montserrat Ginés, Di-
rectora General de Fundación Es-
plai; José Millán Álvarez, alcalde 
de Sonseca, i Ricardo Alba, director
de l'IES Sonseca, entre d'altres. 

A la trobada Conecta Joven els i les joves voluntaris, van fer diferents tallers formatius entorn a la
web 2.0 i les accions per afavorir la dinamització comunitària
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Saps la importància 
de la paciència 
Treballar amb adults que no ente-
nen d'una cosa que tu sí que saps
és una satisfacció. Porto dos anys;
del primer curs va repetir 4 perso-
nes i, enguany, tots volen repetir.
Quan li agafen el truc, els enganxa.

Ho recomanaria a altres joves més
que res per la paciència; si no en
tens n'adquireixes força, perquè t'a-
dones que és necessària, i a l'hora de
veure als professors també et canvia
moltíssim, perquè t'adones que
quan et manen callar i no ho fas, és
com quan tu manes callar als adults 
i no et fan cas; és el moment que 
t'adones que molesta.

M'agradaria ser 
dinamitzador
És una manera d'ajudar i contribuir
perquè són gent que està en la
bretxa digital i no ho sap i   tu amb el
teu coneixement pots ajudar-los. I, a
sobre, t'endus una experiència satis-
factòria perquè és agradable, perquè
al final es té una bona relació.

Sóc dels més veterans, aquest és el
meu quart any, on, de fet, hem donat
nosaltres  la formació als nous. A
veure si per a l'any que ve podem ser
monitors dinamitzadors.  No és que
canviï la meva perspectiva de futur,
però sí que potser aconsegueixes un
treball com a dinamitzador i propo-
sar cursos o activitats. etc.

Preparar les classes et dóna
capacitat de treball 
Conèixer gent t'anima un munt.
Els amics et pregunten com ho
portes i la família també està con-
tenta i et diuen que després els ho
has d'ensenyar.

A més, per a nosaltres és bo perquè
vulguis o no adquireixes capacitat
de treball, a l'haver de preparar les
classes, fent pràctiques, apunts…
acabes adquirint hàbits.

Com a anècdota, vaig tenir una dona
d'uns 70 i escaig d'anys que es va
apuntar al nivell u perquè deia que
no sabia res i després va resultar que
sabia més que nosaltres. 

Ofereixes comunicació a les
persones grans
Has ensenyat a persones adultes,
que notes que estan molt agraïdes
per haver aprés. Una dona d'uns 80
anys que va fer el curs i que no sabia
res, quan va acabar es va comprar
un ordinador per poder parlar  amb
el seu fill que vivia a Itàlia, ja que els
havíem ensenyat a utilitzar l'Skype i
després va venir agraïda i et sents
bé  per haver-la ajudat a comunicar-
se amb el seu fill.

Com a punt important destacaria
que els joves ens veiem reflectits
com a gent que vol ajudar i que vol
ser útil i no com el lema aquest de
generació ni-ni, que no fan res.  

Una experiència única i 
inoblidable
Un senyor que va fer el curs, tenia
pàrkinson a la mà dreta i li vam ha-
ver d'ensenyar primer que res a sig-
nar per poder, per exemple, signar
el “contracte” de participació. I 
d'aquí fins a que l'home pogués fer
anar l'ordinador i utilitzar la mà per
a altres coses, ens va deixar parats.
Recomanaria Conecta Joven per-
què és una experiència única i ino-
blidable, a la nostra edat. Crec que
és una de les que més ens marcarà
de l'adolescència. Quan els meus
amics em veuen tan emocionada,
que no falto ni a una classe i que els
vaig explicant que m'encanta, ells
també volen participar. 

Cristina 
Hernández
18 anys 
Acudex - Extremadura  

Mario
Tristán 
19 anys 
CRAC- Andalusia 

Mª Paz 
Peces 
15 anys
IES La Sisla - Castella la Manxa

Rubén 
Nieto
16 anys 
La Formiga - Catalunya

Patricia 
Paradas 
17 anys  
CRAC - Andalusía 

Impressions, experiències i anècdotes de 5 joves voluntaris 
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