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REDACCIÓ

La II Setmana pels Drets de
la Joventut se celebrarà a
CENTRE ESPLAI (El Prat

de Llobregat), els dies 25, 26 i 27
de novembre i acollirà uns 200
joves de tot Catalunya, de la res-
ta d’Espanya i de diferents països 
d’Iberoamèrica que participaran 
en fòrums, tallers i conferències 
amb l’eix temàtic de la participa-
ció. Justament, la participació és 
el programa educatiu que treballen 
els esplais i la Fundació aquest curs 
amb el nom d’ “Àgora”.

El projecte de la Setmana pels
Drets de la Joventut sorgeix a partir 
de la inquietud i la possibilitat de
replicar de forma adaptada a cada
realitat de la regió d’Iberoamèrica,
la Semana por los Derechos de la
Juventud que la Fundación SESd
porta a terme des de l’any 2007 a
Chapadmalal (Argentina). Aquesta 
bona pràctica aglutina organitza-
cions juvenils i socials d’Argentina 
i també de la regió iberoamericana.
Argentina ha compartit aquest pro-
jecte amb tota la regió iberoameri-
cana a través de la rèplica adaptada 
de la proposta de la Setmana pels 
drets de la joventut, on han partici-
pat més de 3.000 persones de 2007
al 2010, entre joves de Catalunya,
El Salvador, Nicaragua, Guatema-
la, Hondures o Mèxic.

Setmana catalana
A Catalunya per a l’edició de 2011,
s’han format tres comissions, una
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de metodologia i continguts; una 
altra, d’activitats de dinamització
i espais grupals i la tercera, de co-
municació i xarxes socials amb ei-
nes 2.0.  El programa preveu una 
primera jornada dedicada a l’inter-
canvi d’experiències de l’Esplai
Sense Fronteres, una jornada de
tallers “Proposar x transformar”;
l’elaboració d’un Manifest i acti-
vitats de reflexió  lúdiques.

Un marc de treball
A l’octubre del 2010 a CENTRE
ESPLAI es va celebrar la primera 
Setmana pels Drets de la Joventut 
a Catalunya, l’eix central de la qual
va ser l’empleabilitat juvenil com 
a dret. Al 2011 s’ha consolidat 
l’activitat a més països de la regió 
iberoamericana i s’ampliat l’espai 
de participació dels i les joves.

Reunió de preparació de la Setmana de la Joventut 2011 a Catalunya

que trenca les jerarquies tradicio-
nalment assignades al Nord i al
Sud, perquè s’aposta per construir 
xarxa entre diferents experiències 
i regions. 

En aquest sentit la Setmana pels
Drets de la Joventut 2011 pretén:

Ser un espai actiu de participació,
on es comparteixen idees i propos-
tes dels i les joves, des de moltes 
realitats socials diferents.

Plantejar els grans reptes de la
participació juvenil, entesa com 
a procés de canvi social, des de
l’òptica de les persones joves i a 
través de les bones pràctiques que
es comparteixen.

Elaborar i consensuar “El mani-
fest dels i les joves”, que expressi
el posicionament dels i les partici-
pants a la Setmana, per al reconei-
xement dels seus drets i deures i
construir la societat que volem.
Tot això amb compromís i amb 
ganes d’aprendre, aportant els
principals trets diferencials com 
a joves: Innovació, Creativitat i  
Autenticitat.

Més informació al bloc
setmanadretsjoventut.

wordpress.com

Segueix-nos a 
www.facebook.com/
setmanajoventut.fce
@setmanajoventut

L’objectiu de totes les entitats que 
s’han vinculat a l’organització de
la Setmana - Casal d’Infants del
Raval, Creu Roja Joventut - Cata-
lunya, Fedelatina, Fundació Ma-
rianao i esplais de la Federació
Catalana de l’Esplai - és que sigui 
un espai que permeti a tots els i les 
joves participants reflexionar, co-
nèixer i defensar els seus drets per 
promoure la transformació social
des d’una visió de drets.

A més, la comissió de Joves de 
la Federació Catalana de l’Esplai
ha reforçat el seu vincle amb la 
Setmana durant l’any 2011.

II Jornada Esplai Sense
Fronteres
D’altra banda, en el marc de la
Setmana, el divendres 25 de no-

vembre se celebrarà la II Jornada
d’Intercanvi de l’Esplai Sense
Fronteres, que té l’objectiu de 
donar a conèixer experiències i 
propostes de joves iberoameri-
cans. Entre d’altres, es presentaran
bones pràctiques de la Fundació
Marianao (Sant Boi de Llobre-
gat), la Fundació Social Uraman-
ta (Bolívia) Fedelatina (Catalunya) 
o Fundació SES (Argentina). Tot 
això amb el suport de la Diputació
de Barcelona.

Construir xarxa
La Setmana és un espai de reflexió 
i aprenentatge sobre els drets dels 
i les joves, des de l’experiència de
joves de Catalunya i d’altres paï-
sos. Tenint en compte la connexió
global-local que caracteritza el
món actual, amb una mirada oberta

La Universitat de Barcelona i la Fundació 
Catalana de l’Esplai han signat un con-
veni que estableix un marc global de col-
laboració per tal de contribuir a la millora 
de la societat a través de la cultura, la cièn-
cia i l’educació en el lleure. El marc de la
col·laboració consistirà en la cooperació en
el camp de l’assessorament pedagògic i la
formació continuada, l’impuls de la recerca
sobre educació en el lleure i la col·laboració 
en publicacions.
Una de les actuacions que es deriven d’aquest 
conveni és que el Diari de la Fundació Ca-
talana de l’Esplai inclogui a cada número 
una col·laboració d’una persona experta de
l’Institut de Ciències de l’Educació de la
Universitat de Barcelona. 
El conveni, signat pel rector de la Universitat 
de Barcelona, Dídac Ramírez, i pel president 
de la Fundació Catalana de l’Esplai, Josep
Gassó, tindrà una durada de tres anys. 

Conveni entre la
Universitat de
Barcelona i la Fundació
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En el marc de col·laboració de Fundació 
Telefònica amb la Fundació Catalana de
l’Esplai el 7 d’octubre van tenir lloc dues 
accions de voluntariat corporatiu a l’esplai
Pubilla Cases-Can Vidalet, de L’Hospitalet-
Esplugues de Llobregat. Una d’elles tenia
per objectiu la dotació d’equipament i col-
laboració en el muntatge d’una sala de psi-
comotricitat a l’esplai que servirà per fer 
activitats especialment amb els Indi, el grup
de persones adultes amb discapacitat intel-
lectual de l’esplai. Paral·lelament, es va fer 
una festa d’inici de curs amb infants amb 
una gimcana. Hi van participar 8 persones
voluntàries, juntament amb l’equip de mo-
nitors de l’esplai.
El Responsable del Programa Voluntaris de
Telefònica a Espanya, José Félix Dones, va 
valorar molt positivament l’oportunitat de 
col·laborar en aquestes accions i va ressal-
tar la satisfacció de les persones voluntàries
que hi van participar.
Aquestes accions s’emmarquen en el pro-

Voluntariat de Telefònica als esplaisTT

jecte de voluntariat corporatiu que promou
la Fundació Catalana de l’Esplai. Es tracta 
d’iniciatives per a empreses que volen con-
tribuir al desenvolupament social, mediam-
biental i educatiu, col·laborant en la missió
de la Fundació en benefici dels infants i jo-

ves. Aquestes iniciatives són una manera
de conèixer la tasca que es desenvolupa 
en els àmbits empresarials i a la vegada 
una forma de donar a conèixer el projecte 
global de la Fundació Catalana de l’Es-
plai i les seves entitats.
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