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joves

els joves del seu municipi 
susceptibles de ser partici-
pants en el programa i els 
deriven per a la selecció.

Des del mes de març, 
Fundesplai ha posat en 
marxa una prova pilot de 
Jove Valor, amb un grup 
de 14 joves del barri de 
Sant Cosme, al munici-
pi barcelonès del Prat de 
Llobregat. 

Els participants estan re-
alitzant a les tardes una 
formació per obtenir el 
Certificat de Professiona-
litat de Nivell 1 d’Opera-
cions Auxiliars de Serveis 
Administratius i Generals 
a la seu de Fundesplai i, 
als matins, fan les estades 
a les empreses acollidores.

Actualment ja col·laboren 
amb el projecte: Hotel 
Tryp del Prat, Aigües del 
Prat, SEAT Componentes, 
Transports Metropolitans 
de Barcelona, Urbaser, Ti-
tan i properament s’incor-
poraran altres empreses 
del territori.

L’experiència es va pre-
sentar a principis de maig 
en el marc del VIII Foro 
Iberoamericano "Hacien-
do Política Juntos" cele-
brat a Barcelona i Madrid.

El bon funcionament 
del projecte fa preveure 
un segon grup, propera-
ment, al municipi de Cor-
nellà de Llobregat, també 
a Barcelona.

Oportunitats laborals i formatives. Jorque Palomeque, Coral Carmona i Coral Cortés, tres dels joves que s’han format i ja estan 
treballant gràcies a Jove Valor. FoTo: J. M. VaLLS

Espanya segueix 
al capdavant de 
l’atur juvenil a 

Europa. El 46,5% dels 
joves està a l’atur i el 
22,7% ni estudia ni 
treballa.

La manca d’oportunitats, 
futur, utilitat i/o experi-
ència es troben entre els 
arguments dels joves per 
haver perdut qualsevol 
esperança d’accedir al 
mercat laboral o continuar 
estudiant. Entre aquests 
joves trobem molts amb 
talent i ganes d’accedir al 
mercat laboral o reengan-
xar-se al sistema educatiu, 
amb un projecte adaptat 
a ells.

Davant d’aquesta situació, 
Fundesplai, com a entitat 
sense afany de lucre que 
des de fa més de 10 anys 
treballa per afavorir l’ocu-
pabilitat de col·lectius en 
situació l’exclusió, impul-
sa el programa Jove Valor.

Jove Valor és una iniciati-
va que té per objectiu fa-
cilitar una primera opor-
tunitat d’inclusió laboral 
a joves en situació de risc 
social, a través de la seva 
incorporació en el mercat 
laboral. El projecte es basa 
en l’èxit del programa de 
la Red Pró Aprendiz, dut 
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programa Jove Valor: 
aprendre a treballar treballant
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a terme al Brasil ens els 
últims 20 anys, que ha 
beneficiat 50.000 joves.

La clau de l’èxit del pro-
grama és que Jove Valor 
ofereix als nois i noies un 
contracte remunerat d'un 
any, en el qual es combi-
na un procés de treball 
formatiu, amb estades en 
una empresa acollidora, 
on aprenen a desenvolu-
par-se en una cultura or-
ganitzativa, amb hàbits de 
treball i un ambient d’a-

prenentatge. I tot això ho 
fa amb l’acompanyament 
personalitzat d’un tutor/a.

L’objectiu és que els nois 
i noies aprenguin a treba-
llar treballant.

El projecte es basa en 
una idea d’atenció mul-
tidimensional que posa 
el jove en el centre i que 
compta amb la intervenció 
dels diversos agents soci-
als: empresa acollidora, 
comunitat, administració 

local, escola, família i en-
titats socials.

Fundesplai impulsa el 
projecte i es responsabi-
litza de l’èxit del procés: 
selecciona, forma i con-
tracta els joves, i els fa el 
seguiment, acompanya-
ment i tutories durant tot 
el procés.

L’empresa acollidora 
aporta finançament i ofe-
reix les seves instal·lacions 
i la seva organització, aco-

llint els joves en estades 
laborals reals que en cap 
cas suposen una prestació 
de serveis o la realització 
del jove de feina efectiva, 
sinó que aporten el marc i 
context necessari per dur 
a terme el projecte en la 
seva integritat.

L’Administració local aju-
da a trobar empreses col·l-
aboradores en el territori i 
és prescriptora del projec-
te. Juntament amb els ser-
veis comunitaris detecten 

YouTubers
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Aquest estiu,  implica’ t 
  amb la natura i explica-ho
       a la teva manera
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Campaments 
de voluntariat 

ambiental 
per a joves de 
14 a 17 anys

ActivitAts 
de lleure i 
d’AventurA, 

piscinA i 
excursions

converteix-te 
en youtuber 

i comparteix la 
teva aventura!

1r torn: del 25 de juny a l’1 de juliol, a Sant Feliu de Buixalleu (Montseny) I 2n torn: del 2 al 8 de juliol, a Montesquiu (Osona)
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