
Diari de la Fundació Catalana de l’Esplai

Una de les conseqüèn-
cies més impactants 
de la crisi és l’expulsió 
dels joves en tant que 
ciutadans.
Se superposen quatre 
tipus d’expulsió: l’e-
ducacional, la laboral, 
l’emancipadora i la 
territorial. La laboral 
ens informa del 52% 
d’atur juvenil entre els 
joves de 16 i 25 anys. 
L’educacional ens par-
la de l’abandonament 
prematur de la forma-
ció, de l’ordre del 25%. 
L’emancipadora situa 
els 29 anys l’’inici d’u-
na vida autònoma dels 
pares. Finalment, la ter-
ritorial amb la xifra de 
més de 200.000 joves 
que han emigrat en els 
darrers anys. 

Les quatre qüestionen 
obertament la condi-
ció de ciutadania de 
les p ersones joves. 
La societat es mostra 
incapaç de garantir-los 
un marc mínim de drets 
i oportunitats. No ha 
de sorprendre, doncs, 
la falta de credibilitat 
que el sistema té per 
ells i que generi el seu 
rebuig o, el que és pit-
jor, la seva indiferència.
És per això que convé 
posar en valor totes 
aquelles expressions 
que s’estan produint 
d’autèntica reacció de 
la gent jove que lluita 
per un futur amb espe-
rança. En aquest diari, 
en narrem algunes: el 
Tresca Jove en la for-
mació sociolaboral, el 
compromís dels moni-
tors en l’educació dels 
infants i la tasca d'e.
inclusió en barris, les 
experiències d’ApS o 
la participació en la IV 
Setmana dels Drets de 
Joventut.
La política ha de llegir 
tot això i donar-hi res-
postes. Està en joc una 
generació.

El 3 d’octubre es va 
celebrar a Madrid el 
plenari del Consell 
Assessor de la Fun
dación Esplai que va 
iniciar el debat sobre 
el tema de “Ciutadania 
i qualitat democràtica” 
amb la presència 
d’Inaki Gabilondo i 
Josep Ramoneda.

La Fundació Catalana de l’Esplai està pro
movent entre els infants, els joves i les fa
mílies el consum conscient i sostenible. Ho 
fa a través de la nova proposta educativa 
"B612”, que es desenvoluparà durant dos 
cursos als centres d’esplai i a les escoles 
on l’entitat gestiona el menjador i l’espai 
del migdia. En total s’arribarà a 
més de 19.000 infants i joves. L’objectiu 
és fomentar una actitud més crítica, 
més activa, més conscient i transfor
madora davant el consum, per avançar 
cap a estils de vida fonamentats en els 
principis de justícia, equitat i sostenibilitat.

Escoles que van de 
colònies, estudiants 
voluntaris als esplais, 
participants al 
programa de custòdia 
del paisatge... tots i 
totes “fan pinya” 
amb la Fundació!

Parlem amb 
l’escriptor i peda
gog amb una llarga 
experiència com a 
promotor de la lectu
ra entre els infants i 
joves i l’excursionis
me en família.

Joves que 
reaccionen
pel seu futur

Ciutadania 
i qualitat 
democràtica

La Fundació promou l’educació per un consum 
conscient i sostenible entre 19.000 infants i joves

Joan Portell
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 Fundació . Amb projectes de solidaritat, formació, implicació, inserció laboral...
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Què podem 
fer junts?
Un tast de les  
campanyes,  
propostes i serveis  
de la Fundació   
fins al març del 2014.

IV Setmana 
pels Drets 
de la Joventut
Els dies 29 i 30 de no-
vembre i 1 de desem-
bre la Fundació Ca-
talana de l’Esplai 
organitza a la seva seu 
del Prat de Llobregat 
la IV Setmana pels 
Drets de la Joventut. 
Aquesta trobada ar-
renca amb la Jornada 
d’Intercanvi d’Experi-
ències d’Aprenentat-
ge Servei i inclou els 
Seminaris de la Fe-
deració Catalana de 
l’Esplai. Tres dies per 
posar de relleu el tre-
ball que fan els joves 
des dels esplais i les 
entitats de lleure per 
promoure la solida-
ritat, el debat, la for-
mació, la implicació. 
També la inserció la-
boral, amb programes 
com el Tresca Jove o 
el Tresca Europe. I 
és que, en els esplais, 
els joves prenen la 
paraula per ser els 
protagonistes actius 
del seu present i el 
seu futur.
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Donem veu...

200.000 
joves han 
emigrat en 
els darrers 
anys

A l’esplai, els joves 
són els protagonistes

Proposta educativa

per un consum
conscient i sostenible

Joves implicats. Nois i noies de diferents entitats de la Federació Catalana de l’Esplai recollint que-
viures per als bancs dels aliments durant el Ral·li Jove 2013. FOTO: Josep M. Valls


