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eball i la participació
Vídeo resum del dia

aig. Barcelona

+ Dijous 4 de maig. Barcelona
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Vídeo resum del dia

Enrique Arnanz
President de
Fundación Esplai

2

La unió
en la
diferència
El VIII Foro Ib eroamericano “Haciendo
Política Juntos” ha
estat un èxit de participació, organització,
espais de treball… Els
participants de las
23 entitats d'Iberoamèrica han expressat
reiteradament la seva
satisfacció.
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a a barcelona

trobada sobre formació i aprenentatge laboral

ecres 3 de maig va comptar amb Ricardo
oral de la 9a Regió de Brasil; Martín Rivero,
i Cooperació Sur-Sur de la Segib, i Tania
èxic 2016, i va ser moderada per Núria Valls,
ona per l'esquerra. 2 Les diferents jornades
entre els actes de Barcelona i Madrid. 3 i 4
par mitjançant videoconferència en el Foro
d'uns avions de paper que representaven el

1 Francesco M. Chiodi, coordinador de l'Àrea de Polítiques Socials del Programa EUROSOCIAL i membre de l'Instituto Italo Latino Americano. 2 Valdinei Valério, superintendent de Rede Pró-Aprendiz (Brasil). 3 Els joves participants al Foro van deixar
constància de les seves propostes tant a Madrid com a Barcelona. 4 Mercè Conesa,
presidenta de la Diputació de Barcelona, i Lluís Tejedor, alcalde del Prat, van participar
en l'acte de reconeixement a joves i empreses del programa Jove Valor. 5 Els joves
participants al programa Joven Valor van col·laborar en la presentació de les diferents
meses i conferències del VIII Foro.
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El Foro ha estat un regal de la vida que, en
temps turbulents, et
reconcilia amb el millor de l'ésser humà i
injecta força i il·lusió
per seguir mantenint
de manera intel·ligent
—perquè hem sentit
que no estem sols—
un cert optimisme.
Vull insistir en una idea
fonamental: la importància de la unió en la
diferència. La comunitat iberoamericana
que hi ha participat
està formada per persones molt distintes
—estats, cultures, ètnies, religió…—, però
totes hem p osat la
persona humana —a
“totes” les persones
i a “tota” la p ersona— en el centre de
la vida i del nostre
treball i aquest és el
fort de la nostra visió
compartida. Sentim
que estem en el mateix vaixell… Per això
creiem que el Foro és
un espai de creixement col·lectiu per a
nosaltres mateixos i
d'incidència política
per a la resta.
Mil gràcies a tots.
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Neus Munté
Consellera de la
PresidÈncia. Generalitat
de Catalunya

Treball, educació i participació
són aspectes que
necessàriament
hem de reforçar
en les nostres
agendes polítiques"

CARME FORCADELL

Lluís Tejedor
Alcalde del Prat
de Llobregat

No hi ha cap
possibilitat de desenvolupar polítiques
públiques eficients
que garanteixin la inserció laboral de joves vulnerables sense
el món local"

Presidenta del
Parlament
de CataluNYa

Cada cop més estem
en un món global en
què els problemes
dels joves ens
incumbeixen a tots,
però cada país ha
d'aplicar les solucions
localment"

