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Viii foro iberoamericano

haciendo
política juntos
Alejandra Solla
Presidenta de La Lliga

Mobilització
a favor de
la joventut

especial
Foro
iberoamericano

el foro

en xifres

629
participants
al Foro

Més de 600 representants 344
de 21 països debaten
els reptes de la joventut 25
joves
participants
al Foro

representants
d'administracions
públiques

Més d'una quarta part
de la població iberoamericana té entre 15 i
29 anys d'edat. Parlem
de més de 150 milions
de joves, un 20% dels
quals viuen en situació
d'exclusió. Generacions senceres s'enfronten a nous escenaris
en què la precarietat
i el canvi continu són
els denominadors comuns. Per aquest motiu, la primera setmana
de maig més de 600
persones i representants de 21 països ens
hem reunit a Barcelona
i Madrid per celebrar el
VIII Foro Iberoamericano "Haciendo Política
Juntos: las juventudes
hoy y sus retos de futuro", un acte coorganitzat per Fundesplai-Fundación Esplai —com a
organització sòcia de
la Liga Iberoamericana d'Organitzacions
de la Societat Civil
contra l'Exclusió i la
Pobresa—, i la Secretaria General Iberoamericana.
El VIII Foro ha agafat el
relleu del que vam celebrar el 2016 a Brasília i
ha servit per compartir
un espai de diàleg per
a la incidència en les
p olítiques públiques
de la regió iberoamericana entorn dels programes, projectes, experiències i polítiques
d'èxit en relació amb
la joventut i els seus
reptes de futur quant
a l'educació, la participació i el treball. No es
pot construir un futur
millor sense la participació dels joves: la
principal fortalesa de
les nostres societats,
però també el seu repte més gran. Per això és
necessari que tots els
agents de la societat
ens mobilitzem.
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34

aparicions
en mitjans de
comunicació

78

ponents
a las meses
i conferències
Els joves Marian Bahous i Alejandro Bedoya van conduir els actes de Barcelona, que van comptar a la mesa inaugural amb Miquel
Àngel Essomba, de l'Ajuntament de Barcelona; Núria Valls, directora general de Fundesplai; Neus Munté, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya; Josep Gassó, president de Fundesplai, i Marc Simón, director corporatiu de l'Àrea Social de
la Fundació "la Caixa”. FOTO: JORDI PLAY

Més de 600 persones de 21 països iberoamericans
van participar entre el 2 i 7 de maig, en Barcelona i
Madrid, en el VIII Foro Iberoamericano "Haciendo
Política Juntos", organitzat per la Liga Iberoamericana, la Secretaria General Iberoamericana (Segib)
i Fundesplai. El Foro és un espai de diàleg per a la
incidència en les polítiques públiques i en aquesta

edició ha analitzat els reptes de las joventuts iberoamericanes: treball, educació i participació. Un Foro
que va tenir lloc pocs mesos després que la Cimera
de Caps d'Estat, celebrada a Cartagena de Indias,
l'octubre del 2016, aprovés el Pacte Iberoamericà
per la Joventut.

2018
El IX Foro
se celebrarà
el pròxim any
a Guatemala
Vídeo resum
del VIII Foro

seguiu llegint a la pÀg. 2

El VIII Foro també a internet i a les xarxes
El Foro també es va desenvolupar àmpliament a internet. Totes
les sessions es van retransmetre en streaming, cada dia es van
difondre vídeos amb resums de les jornades, declaracions dels
principals participants així com galeries de fotos i posts dels
aspectes més destacats. Tot això es va centralitzar a través de la
web www.fundacionesplai.org/foroliga/. A més, cal destacar
que #ForoLiga17 va ser trending topic tant a Barcelona com
a Madrid.
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