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xarxa esplai
Formació,
acompanyament i inserció
laboral per a 75 joves
Joves.

Tercera
edició del
programa
“Tresca Jove”
@mariabrunob

Maria
Bruno

E

En l’edició
de 2012 es va
fer efectiva la
inclusió laboral
en el 27% dels
participants

l 19 de febrer es va
celebrar al Centre
Cultural de la
Bòbila, de l'Hospitalet,
l’acte de presentació de
la 3a edició del Tresca Jove, el programa
impulsat per la Fundació Catalana de l’Esplai
d’acompanyament,
formació i inclusió laboral per a nois i noies
de 18 a 25 anys que es
troben en risc o situació
d’exclusió social.

leccionats per a l’edició
d’enguany. Ara, més que
mai, amb un atur juvenil
que supera el 56%, des de
la Fundació es considera
important acompanyar
els/les joves per dotar-los
d’eines que els enforteixin
i possibilitin el seu creixement.

En la trobada van participar els 75 joves se-

En l’edició de 2012 es va
fer efectiva la inclusió

75 joves. Foto de tots els participants al Tresca Jove 2013 el passat 19 de febrer al Centre Cultural de la Bòbila. foto: J.M. Valls.

laboral en el 27% dels
participants; la inclusió
associativa o de voluntariat en el 20% i el 16% es
van reincorporar al sistema educatiu.

L’opinió dels joves participants
Sergi Farreras Rodríguez
19 anys

El “Tresca” per
mi és una gran
experiència perquè em permet
treure’m el títol
de monitor i fer
nous amics amb
objectius comuns
i conèixer noves
cultures.

Habilitats socials
i laborals
El projecte manté la
mateixa estructura que
les edicions anteriors:
mòdul d’habilitats personals i socials, curs de
monitor/a, mòdul d’especialització en menjador escolar, monitor
esportiu, monitor ambiental, pràctiques, participació en els projectes
de la Fundació, així com
el seguiment permanent
en tot el procés. El pro-

Medi ambient.

grama té una durada
d’un any.

Mentoratge
personalitzat
Com a novetat de l'edi-

Educació ambiental.

Recuperació del patrimoni
agrari de la vall d'Ogassa

Yulissa Rodriguez
19 anys

Programa
“El Montseny
a l’Escola”
Les diputacions de Girona i
Barcelona, com a gestores del Parc del
Montseny, han promogut el programa
d’educació ambiental "El Montseny a
l'Escola" que pretén apropar aquesta
zona, Parc Natural i Reserva de la Biosfera, a la població local. Està adreçat a les escoles d'educació primària
dels municipis que integren el Parc i,
en aquest primer any d’implantació
real, hi participen 13 centres escolars
dels 18 municipis del territori.
La forma final del programa ha estat fruit d'un treball conjunt que ha
comptat amb la participació activa
dels diferents equipaments ambientals presents al Parc del Montseny,
experts en didàctica, mestres i tècnics
del Parc. L'Àrea d'Educació Ambiental de la Fundació Catalana de l'Esplai
ha estat l'equip redactor del projecte,
que ha establert trobades periòdiques
amb tot el grup de treball i els seus
promotors.
El programa abasta els tres cicles d'educació primària, cadascun dels quals
té una temàtica concreta: la pagesia,
l'aigua i els boscos.

ció d'aquest any 2013
del "Tresca Jove", s'incorpora el mentoratge
com una eina d’intervenció social que promou les relacions entre

El "Tresca Jove"
per mi és una
experiència molt
interessant perquè em permetrà
aprendre una
mica més d’allò
que m’agrada i
conèixer moltes
persones.

persones voluntàries
que s’ofereixen per donar suport individual a
persones que es troben
en una situació de risc
d’exclusió social.

Formació.

Debats del postgrau
"Lleure, Societat i Comunitat"

La Fundació "la Caixa" i l'Associació Catalana
Cases de Colònies de la Fundació Catalana de l'Esplai,
van signar el passat dijous 24
de gener un conveni de col·laboració per mantenir i protegir el patrimoni ambiental,
cultural i social de la vall d'Ogassa, al Pirineu, actualment
afectat per l'abandó de prats
i pastures a conseqüència de
la disminució d'explotacions
agrícoles i de professionals
del món pagès.
L'acte de signatura va comptar amb la presència, entre
d'altres, de Xavier Lao, director de l’Àrea de Negoci de "la
Redacció.

Caixa" del Prat de LlobregatSant Boi de Llobregat; Josep
Gassó, president de la Fundació Catalana de l'Esplai, i
Ester García, gerent d'ACCC
(foto).
La col·laboració permetrà
posar en marxa el projecte
"Joves voluntaris s'impliquen
en el futur dels ramaders de
la vall d'Ogassa", a través del
qual s'impulsaran camps de
treball i accions amb esplais,
amb persones voluntàries i
amb les famílies que facin estades a la casa de colònies de
Mas Cabàlies, situada a Ogassa i propietat de la Fundació
Catalana de l'Esplai.

foto: Alfonso Valle

foto: Alfonso Valle

Redacció.

Redacció. El passat 19 de març va

començar el postgrau "Lleure,
Societat i Comunitat" que organitzen la Fundació i l’ICE de la
Universitat de Barcelona amb
el debat "Els centres d'esplai:
funcions socials i educatives en
la societat actual. Anàlisi i reptes", a càrrec de Carles Barba,
vicepresident de la Fundació.
A aquest debat, el van seguir
el d’Ismael Peña, doctor en
Societat de la Informació i el
Coneixement i Professor de la
UOC, sobre comunicació i col·laboració a la societat en xarxa
(30 d’abril) i el de Carme Gómez, doctora en Psicologia i Directora de l'Institut d'Infància

i Món Urbà, titulat “Famílies:
estat del benestar i educació”
(5 de juny). Els debats de Carles Barba i Carme Gómez van
ser moderats per moderat per
Enric Prats, professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona i director del postgrau,
mentre que el d’Ismael Peña
ho va ser per Salvador Carrasco, membre del Patronat de la
Fundació Catalana de l'Esplai i
assessor de l'ICE de la UB.
A aquests debats, que tenen
lloc a l’Espai Francesca Bonnemaison de la Diputació de
Barcelona, seguiran els de Joan
Majó, el 19 de setembre; i Àngel Castiñeira, el 29 d'octubre.

