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menors d’edat, s’ha aconseguit la 
inserció en entitats d’un 25%. Tam-
bé destaca com a èxit  la represa 
dels estudis per part de joves de la 
primera edició. 

processos de formació
El procés formatiu s’ha iniciat amb 
els mòduls de motivació que han 
servit per cohesionar el grup i per 
fer aflorar les habilitats bàsiques 
de cada jove; la formació conti-
nua amb el cursos de monitors, 
als quals se sumen tres mòduls 
optatius d’especialització com a 
monitors de menjadors escolars, 
esportius i ambientals. La forma-
ció teòrica finalitzarà al maig i, a 
l’estiu, els i les joves faran les seves 
pràctiques en centres d’esplai, ca-
sals d’estiu, colònies, etc. El procés 
formatiu culminarà amb l’entrega 
de la Memòria de Pràctiques, i és 
un objectiu del Tresca Jove que el 
màxim de joves pugui entregar-la 
a la primera convocatòria.

El trànsit dels joves al llarg del pro-
jecte és d’aproximadament un any, 
des del moment en que s’estableix 
el primer contacte fins el moment 
en que se’ls considera preparats per 
a l’ampliació de la seva formació 
o per a la inserció laboral dins del 
món del lleure. 

Filó d’ocupació
El món del lleure sempre ha ofert 
una destacable oferta de formació  
ocupacional en esplais, cases de 
colònies, menjadors escolars, ac-
tivitats extraescolars, casals, etc. 
Així, en aquest moment, la Funda-
ció Catalana de l’Esplai, té més de 
2.000 persones menors de 35 anys 
contractades en aquests espais.

D’altra banda, els centres d’esplai 
es construeixen com a espais de 
compensació de desigualtats, des 
d’una perspectiva transformadora, 
amb una clara voluntat de justícia 
social que impulsa la inclusió i co-
hesió en territoris concrets, evitant 
una funció assistencialista. Per tant, 
en l’educació en el lleure la partici-
pació i el protagonisme dels joves 
i les seves famílies és la clau, així 
com el treball en xarxa i amb la 
comunitat.

En resum, és dins d’aquest context 
que el projecte Tresca Jove es pre-
senta com a una oportunitat per als 
i les joves participants, en diversos 
aspectes que van des de la forma-
ció, al reforçament del sentiment 
de pertinença, des del desenvolu-
pament d’habilitats per a la vida 
fins a la inserció al món laboral. ■ 
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el dissabte 18 de febrer van 
començar els cursos de mo-
nitors de lleure del projecte 

tresca Jove 2012. enguany hi ha 
hagut més d’un centenar de sol-
licituds per formar part del pro-
jecte, i finalment seran 75 els i les 
joves d’entre 18 i 25 anys que se’n 
beneficiaran. són joves procedents 
de dotze ciutats del Barcelonès, 
Baix llobregat, vallès occidental 
i maresme, vinculats a una vintena 
de centres d’esplai, casals de joves, 
entitats socials, etc. Joves de tretze 
nacionalitats diferents que, majori-
tàriament, han abandonat l’educa-
ció secundària i no aconsegueixen 
un lloc de treball, malgrat que molts 
segueixen formant-se en àmbits di-
versos. veuen en el món del lleure 
una oportunitat per accedir al món 
laboral i formar-se en un àmbit que 
els agrada i els interessa. són els i 
les participants de la segona edició 
de tresca Jove.

A Espanya, l’atur juvenil ha arri-
bat al 51% al 2011. Aquesta realitat 
aboca al col·lectiu de joves a una 
situació d’especial vulnerabilitat 
respecte al seu futur. 

repescar els i les joves
En aquest context, el projecte Tres-
ca Jove ofereix un treball preventiu 
de formació laboral, educació en 
valors i desenvolupament de les ha-
bilitats socials a joves d’entre 18 i 
25 anys que es troben en situació 
de risc: perquè han abandonat els 
estudis o estan a punt de fer-ho o 
tenen dificultats en la seva inserció 
laboral, o per altres circumstàncies. 

El Tresca Jove creu en el potencial 
dels i les joves per recuperar  els 
hàbits formatius i comprometre’s 
amb un projecte de futur; per això, 
es vol garantir l’acompanyament i 
assessorament personalitzat en tot 
el seu procés de formació.

El projecte es concreta en tres eixos 
que són: la formació, les tutories 
i el seguiment individualitzat de 
cada jove dins i fora del grup; i el 
pas per diferents serveis o recursos 
que els han de permetre continuar 
els seus estudis o facilitar-los la 
incorporació al món laboral.

A la primera edició del programa 
Tresca Jove, que es va fer al 2011, 
hi van participar 54 joves d’entre 
16 i 21 anys. Entre els participants 
majors d’edat s’ha aconseguit la 
inserció laboral del 32% i la vin-
culació a projectes formatius o 
de voluntariat del 40%. Entre els 

En La primEra EdiCió Un 40% dELS partiCipantS ES Van VinCULar a projECtES FormatiUS o dE VoLUntariat

tresca jove, una oportunitat laboral 
a partir de la formació en el lleure  
El projecte treballa per la inserció laboral dels i les  joves 
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Sara Cortés, amb  18 anys, està treballant de monitora a l’esplai Tricicle, després d’haver-se format al progra-
ma Tresca Jove. és una dels 54 joves que van aconseguir realitzar tota la formació en la primera promoció. 
Sara ha descobert que, a més d’agradar-li molt la seva tasca amb els petits, pot superar el repte d’anar de 
Gavà a Sant Joan Despí. “Ni se’m passava pel cap treballar tant lluny de casa meva. I després, no n’hi ha 
per tant!”. Sara ha participat des dels tres anys a l’esplai de Masia Espinós de Gavà.  

Foto de grup dels assistents a la presentació de la segona edició de Tresca Jove

de gavà a Sant joan despí 

Adrián Majada
21 anys
mataró 

Espero aprendre molt  
M’he assabentat del curs per l’esplai Tricicle. Espe-
ro aprendre molt i passar bons moments ensenyant 
als nens petits. Tinc l’ESO i he fet un curs de cicle 
mig de comerç i màrqueting i també vaig estudiar 
estètica. 

m’agrada el món del lleure
Estic vinculat a l’esplai Enlleura’t i sempre 
m’he volgut treure el curs de monitor de lleu-
re perquè m’agrada aquesta tasca. Durant dos 
anys he fet d’entrenador, vaig deixar els estudis 
a 3r d’ESO. 

Mari Carmen Lavado
22 anys 
Sant joan despí

buscant un futur millor 


