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4t Fòrum Mundial de Telecentres-Spark 2013 celebrat a Granada

"Conecta Joven", Premi Global
de Telecentre a l'Spark 2013
@cespinosah

Cristina
Espinosa

E

ls dies 28 i 29
de maig de 2013
es va celebrar a
Granada el 4t Fòrum
Mundial de Telecentre
SPARK2013, on es van
lliurar els Primers Premis Globals de Telecentre, que han guardonat
"Conecta Joven", que
impulsen Fundación
Esplai i Microsoft, com
a Millor Iniciativa de
Telecentres.

Aquests guardons reconeixen bones pràctiques
en l'àmbit de la inclusió
digital arreu del món i
s'atorguen mitjançant
votació popular oberta internacionalment.
Aquest reconeixement

L’equip de Fundación Esplai, amb el Premi Global de Telecentre acompanyats d’Akhtar Badshah (centre), director mundial d’Afers
Comunitaris de Microsoft, i Miguel Raimilla (dreta), director executiu de Telecentre.org. FOTO: FE

internacional permetrà
obrir noves portes d'aquest programa a altres
països.

L’Spark2013, una
porta oberta al món
A part del premi esmentat, Fundación Esplai va
participar en aquest fòrum amb la presentació
de diferents projectes,

programes, intervencions, espais de difusió.
Així, Jose M. Pérez, gerent de Fundación Esplai,
va presentar el programa
“Red Conecta” com un
model de xarxa de telecentres sostenible, de
base social i que actualment és l'única xarxa que
opera a diferents comunitats de l'Estat espanyol.

Per la seva banda, Cesk
Gasulla, responsable
d’e-inclusió, va explicar
el “Conecta Joven” dins
de l'apartat sobre "Capacitació i Formació en les
Xarxes de Telecentres",
mentre que Isidre Bermúdez, responsable de
programes de Formació
de Fundación Esplai, va
exposar al panell "New

learnings Models", el
mode l’educació basantse en competències dels
dinamitzadors de telecentres que gestiona l’entitat per a l'Acadèmia Espanyola de Telecentres.
A més, Pedro Aguilera,
responsable de projectes
europeus, en companyia
de representants de Litu-

ània i Letònia, va explicar
la campanya Get On Line
Week.
Prèviament, però també
emmarcat en l’SPARK,
Anabel Pérez i Cristina
Espinosa van realitzar
una formació del projecte
Social Web- Social Work
sobre Internet segura per
a professionals que treballen amb infants i joves,
a 22 dinamitzadors de
la xarxa Guadalinfo. Cal
destacar la presència
d'Ismael Peña, membre
del Consell Assessor de
la Fundación Esplai,
com a ponent en aquest
4t Fòrum Mundial de Telecentres.

Red Conecta
Burjassot
D’altra banda, L'Agència Jove de Burjassot va
inaugurar el passat 7 de
març, el centre de la "Red
Conecta", en què les persones amb risc d’exclusió
podran beneficiar-se de
l'accés a les noves tecnologies de la informació.
Aquesta iniciativa és promoguda per la Fundación
Esplai i Microsoft, juntament amb l'IMCJB i l'Ajuntament de Burjassot.

Més de 200 joves van participar al "8è Encuentro Conecta Joven" que va tenir lloc a Avilés (Astúries) i que van poder participar en formacions amb el repte BECA.MOS, en tallers sobre emprenedoria i salut, entre d’altres. FOTO: Gabriel González

Connectant idees, compartint possibilitats, confiança Jove!
@Anabel_PM

Anabel
Pérez

L

a ciutat asturiana
d’Avilés va acollir
el "8è Encuentro
Conecta Joven" del 17
al 19 de maig, on van
participar al voltant de
260 joves de 15 entitats d'Astúries, Catalunya, Canàries, Castella
la Manxa, Comunitat
Valenciana i Madrid
per poder connectar idees, compartir
possibilitats i seguir
fent-se grans!

L'"Encuentro", que portava per lema “3C: Connectant idees, compartint possibilitats, confiança Jove!”,
és la trobada anual que fan
les persones joves participants al programa d'aprenentatge i servei intergeneracional "Conecta Joven"
que impulsen Fundación
Esplai i Microsoft amb el
suport d’administracions
públiques i organitzacions
socials.

Compartir experiències
d'e-inclusió
Repte BECA.MOS, Internet Segura i el programa
de prevenció “Y tú, ¿cómo
controlas?", Think Big,

grups de treball al voltant
de temes tan actuals com
l'ocupabilitat juvenil, la seguretat a Internet, Harlem
Shake... han estat algunes
de les activitats on els
joves han esdevingut els
protagonistes, compartint
la seva experiència, coneixent diferents possibilitats entorn del programa
i experimentant diferents
emocions i aprenentatges
personals que es quedessin amb ells per sempre.
Des del 2006, any en què
es va iniciar el programa,
han participat més de
2.032 joves i s'ha format
més de 20.130 persones.

Jaime Javier Roque,

19 anys

Ayuntamiento de Guía de Isora (Tenerife)

Personalment,
m’aporta molt. Em fa
sentir orgullós veure
que podem ajudar
molt la gent gran tot
ensenyant-los l’ús
de les noves tecnologies.
Houda Ghailán El Zdrissi,

20 anys

IES La Sisla (Sonseca, Toledo)

Conèixer gent
nova i la satisfacció de poder fer
classes a persones grans i tenir
l’oportunitat de
fer-nos sentir útils.

Beatrice Elena Boghiu,

16 anys

Fundación Balia (Madrid)

Viure noves experiències, compartir
cultures amb
la resta de participants i gaudir amb
ells i elles. Gràcies
per aquesta
oportunitat!
Camilo Amesguita,

14 anys

C.E Pubilla Cases-Can Vidalet (Hospitalet de Ll. Barcelona)

"Conecta Joven"
m’ha aportat moltíssimes experiències
noves. Sobretot
poder conèixer més
gent. En una paraula: increïble!

