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tAniA MArtínez
pReMi naCional 

De JoVentut De MÈxiC 
2016 (MÈxiC)

Una de las prioritats 
ha de ser l'educació, 
que és una manera 
de transformar el 
nostre entorn i 
propiciar un accés 
més gran 
a tots els joves"

Divendres 5 de maig. MAdrid

iberoamèrica ha d'acompanyar els joves

el Viii foro iberoamericano en primera persona
ricArdo tAdeu

Jutge Del tRiBunal 
Regional De tReBall 
De CuRitiBa (BRasil)

SAndrA GueVArA
MinistRa De tReBall 

D'el salVaDoR
Cal donar 
l'oportunitat que 
els mateixos joves 
opinin i les seves 
opinions es tinguin 
en compte per al 
disseny de les 
polítiques públiques"

La participació 
ciutadana de les per-
sones joves com a 
subjectes polítics té a 
veure amb els relleus 
generacionals i les 
oportunitats que hem 
de donar-los"

lA cASA AMéricA 
Acull el foro 
A MAdrid
1  Més de 200 persones entre 
representants d'administraci-
ons públiques, organitzacions 
socials iberoamericanes, joves 
i empreses van participar en 
la jornada del Viii Foro que es 
va celebrar a la Casa américa 
de Madrid. 

2  Carlos giménez, catedràtic 
d'antropologia social de la 
universitat autònoma de Ma-
drid, i Mariel sabra, especia-
lista líder del Fons Multilateral 
d'inversions del Banc intera-
mericà de Desenvolupament. 

3  alejandra solla; Rebeca 
grynspan, secretària gene-
ral iberoamericana, i enrique 
arnanz, president de Funda-
ción esplai, a la mesa inicial 
de Madrid. 

4  Micaela navarro, vicepresi-
denta segona del Congrés 
dels Diputats, va rebre a l'he-
micicle les delegacions ibero-
americanes. 
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Viii foro iberoamericano
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Vídeo resum del dia

el foro es 
trasllada a Madrid
El divendres 5 de maig, el 
Foro es va traslladar a la 
Casa América de Madrid. 
La presentació de l'acte va 
comptar amb Alejandra 
Solla, presidenta de la Liga 
Iberoamericana; Antonio 
Zurita, director general 
de la Unió de Ciutats Ca-
pitals Iberoamericanes de 
l'Ajuntament de Madrid, 
i Enrique Arnanz, presi-
dent de Fundación Es-
plai, que van donar pas a 
una conferència de Rebe-
ca Grynspan, secretària 
general iberoamericana. 
En la seva intervenció va 
fer una radiografia de la 
joventut a Iberoamèrica: 
"Un de cada quatre joves 
pateix exclusió tant en el 
sector educatiu como en el 
laboral. D'aquest percen-
tatge, el 75% són dones." 
Davant d'aquesta situació, 
Grynspan va remarcar que 
"les nostres economies no 
estan oferint espais per al 
talent, la creativitat, l'em-
prenedoria i la innovació 
que permetin aconseguir 
una feina decent i els jo-
ves són les principals víc-
times de tot això, malgrat 
ser la generació amb més 
i millor educació en tota la 
història d'Iberoamèrica ".

El Foro va seguir també 
amb taules temàtiques en 
què van participar joves, 
experts en polítiques de 
joventut, representants 
d'entitats socials, admi-
nistracions públiques i 
empreses. La jornada va 
acabar amb les conclusi-
ons del Foro. En el do-
cument es reclama edu-
cació pública de qualitat, 
soluciones laborals en què 
participin joves, governs, 
sindicats, organitzacions 
socials i empreses que 
garanteixin feina de qua-
litat i inserció, així com 
fomentar la incorporació 
de joves en els diferents 
àmbits socials.


