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dues fermes lluitadores

ELiSA SEgUéS 

dels 75 joves que varen 
iniciar el curs al febrer, la 
majoria han començat les 

pràctiques del curs de monitor de 
lleure en casals d’estiu i colònies 
d’una trentena d’esplais, molts 
dels quals de la fundació Catala-
na de l’esplai.  

Per a molts dels i les joves el sec-
tor del lleure és la primera opor-
tunitat d’incorporar-se al mercat 
de treball, per aquest motiu el 
període de pràctiques és d’una 
gran importància dins del seu 
procés formatiu doncs acompleix 
una doble funció d’aprenentatge 
i servei. D’una banda els futurs 
monitors posen en pràctica tot el 
que han après i, sobretot, mesu-
ren les seves competències com 
a educadors d’infants i joves; de 
l’altra, són els destinataris d’una 
acció formativa contínua, aquesta 
vegada dins de l’espai de pràcti-
ques, que reforça les actituds, els 
valors i els coneixements.

Al marge de la formació com a 
monitors i monitores de lleure, de 
les pràctiques, i del procés d’acom-
panyament continuat als joves, el 
projecte Tresca Jove es compromet 
amb el foment de la participació i 
l’esforç individual i col·lectiu dels 
i les joves amb l’objectiu de que 
desenvolupin la seva autonomia 
personal i el seu compromís de 
ciutadania activa. 

És per aquest motiu que el projec-
te també vol oferir als i les joves 
l’oportunitat de conèixer altres jo-
ves amb qui participar en activitats 
i projectes col·lectius com Festa 
Esplai i la Setmana pels Drets de 
la Joventut. Molts dels “tresques” 
s’han afegit a algunes de les iniciati-
ves. És el cas de la Hanae, la gauri, 
l’Armando i el Mohammed. ■
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Tresca Jove  
fomenta el valor 

de la participació i 
el treball col·lectiu    

un ProjEctE dE ForMació, acoMPanyaMEnt i insErció LaboraL dE joVEs En situació dE risc

tresca jove, amb l’estiu, 
els joves comencen les pràctiques  
Per a la majoria, el sector del lleure és la primera oportunitat d’incorporar-se al món laboral  

Hanae El issaoui
18 anys
Pràctiques a l’escola Lola anglada 
amb l’Esplai Espurnes

“tinc ganes de començar les pràctiques”

gauri Dealbert
22anys
Pràctiques a l’escola Folch i torres 
amb l’Esplai Espurnes 

“reprendré els estudis”

Armando Huanca Colque. 18 anys
Pràctiques a l’Esplai Pubilla cases /can Vidalet

“Els infants em tenen confiança” 

Mohammed Ben Abdelkrim. 22 anys
Pràctiques al casal dels infants 

“L’esplai ajuda els joves”

La Hanae va néixer a Marroc, viu al barri de La Florida de l’Hospitalet 
i forma part d’una gran família integrada pels pares i sis germans. 
Voldria treballar per poder col·laborar amb les despeses d’una família 
afectada per la crisi sense deixar de banda el seu somni d’anar a la 
Universitat i cursar Estudis Anglesos. La Hanae s’ha hagut d’esforçar 
molt, ha estudiat a l’iES Eduard Fontserè i ha demostrat que és una 
lluitadora i una estudiant brillant que ha acabat el Batxillerat Científic 
amb Matrícula d’Honor. Ara vol treure’s el títol de Monitora, doncs 
per ella significaria una oportunitat per treballar al món del lleure i a 
més ho podria compaginar amb els estudis. 

La gauri és mare d’un nen de 22 mesos i viu a Barcelona. Va haver 
de deixar el batxillerat per treballar, però en un futur voldria estudiar 
Educació infantil o Magisteri. Des de petita ha estat vinculada al món de 
l’esplai i sempre havia volgut treure’s la titulació de Monitora de Lleure, 
però no n’havia tingut la oportunitat. Fa voluntariat social, estudia 
cant i li interessen les persones, les activitats artístiques i els esports. 
La formació l’ha ajudat a definir-se:  “gràcies al curs tinc clar que em 
dedicaré al màxim al món del lleure i reprendré un altre cop els estudis”. 
i afegeix “Les pràctiques crec que són la gran oportunitat per plasmar 
totes les ganes i coneixements adquirits”.

L’Armando va néixer a Bolívia  i va arribar a Catalunya a finals del 2011. 
Viu amb la seva mare. Així que va arribar va començar a fer voluntariat 
a l’Esplai Pubilla Cases -Can Vidalet, l’esplai del seu barri. Hi ha fet les 
pràctiques del curs de monitors, durant els mesos de maig i juny, amb 
un grup d’infants de 6 a 10 anys.  Sobre els infants amb qui ha fet les 
pràctiques, diu: “Al principi va ser una mica difícil per què un es posa 
a pensar si ho farà bé i podrà aportar-los el que hauria d’aportar un 
monitor. Ha estat una experiència molt agradable, amb ells he après 
a tenir molta més responsabilitat, he reforçat una mica més el meu 
català i, sobretot, he vist que ells tenen molta confiança en un monitor.”

El Mohammed va néixer al Marroc on va deixar els pares i els ger-
mans per venir a estudiar a Barcelona. Aquí viu amb la seva tieta. 
Estudia i s’està esforçant molt per acabar el grau Superior d’Ad-
ministració de Sistemes informàtics i poder accedir a la Universitat. 

 Voldria estudiar informàtica i després Psicologia, sempre i quan 
pugui pagar-se els estudis. 

Li agrada treballar amb infants i adolescents, és responsable i vo-
luntariós i creu en la importància de l’educació, la comunicació i 
la participació.
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Històries per mirar el futur amb confiança

El tresca jove m’ha 
aportat més coneixement 
sobre els infants encara 
que ja havia fet  
voluntariat. 

durant el procés 
he adquirit seguretat 
i confiança en mi  
mateixa, a part de 
conèixer-me molt més.

He conegut 
persones 
que mai a la 
vida hauria 
pensat que 
coneixeria. 
El que 
tresca jove  
m’ha aportat 
són amics.

crec que 
l’esplai ajuda  
els joves, i també 
els infants,  
fent una feina 
molt important 
i al mateix 
temps difícil 
que és educar 
en el  temps lliure.


