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En el gran acte anual de l’entitat celebrat el cap de setmana del 26 i 27 de maig

Fundación Esplai reuneix a Madrid
250 joves voluntaris d'arreu de l'estat
titats locals de diferents
territoris.

@EaliagaEsplai

Elvira
Aliaga

Al llarg de tot el matí de
diumenge, en els espais
interiors i exteriors de la
Casa del Lector, al Matadero, Madrid, els i les
joves participants en el
Fòrum van estar dinamitzant diferents activitats adreçades a tota la
ciutadania. A la clausura
del Fòrum es va fer el lliurament dels IX Premis a la
Ciutadania Compromesa,
que reconeixen la tasca,
les trajectòries i les iniciatives de persones voluntàries en l'àmbit estatal
per millorar la societat i
condicions de vida de la
ciutadania, responent als
mateixos valors que promou la Fundació Catalana
de l'Esplai.

E

l cap de setmana del 26 i 27 de
maig es va celebrar a Madrid el Foro
de Fundació Esplai,
amb la participació de
250 joves voluntaris,
voluntàries, educadors i educadores dels
projectes que impulsa
l’organització. El tema
d'aquesta any ha estat
la igualtat de gènere i
sobre ell han girat els
diferents actes i activitats desenvolupats durant aquests dos dies.

En la jornada de diumenge, durant la Gala de
Premis a la Ciutadania
Compromesa, tres noies
representants de tots i
totes les participants van
llegir el manifest "Joves
per la igualtat", amb el
qual van mostrar el seu
compromís per treballar
per la igualtat de gènere
en la promoció de la salut lliure de sexisme, en
l'accés i ús de les TIC amb
creativitat i respecte, des
de la perspectiva intergeneracional i en el respecte
a la diversitat afectiva i sexual. Comprometent-se a
treballar per la igualtat de
gènere per construir una
ciutadania compromesa i
una societat inclusiva.

Generar pensament

Compromesos amb la igualtat. El Foro va girar al voltant de la igualtat de gènere. FOTOs: OSCAR DURÁN

Guardonats. Els i les premiades per millorar la societat..

Amb paraules de Núria
Valls, directora general de
Fundación Esplai: "Considerem que per tenir
una societat plenament

igualitària, compromesa
i inclusiva, necessitem
que els i les joves siguin
abanderats de la igualtat
de gènere".

Tallers. Els joves van ensenyar l'ús dels smartphones.

Trobada de joves,
activitats i premis

Durant el dissabte va
tenir lloc a Guadarrama
(Madrid) una trobada de

joves, educadors, educadores i responsables de
projectes que impulsa
Fundación Esplai i que
es desenvolupen en en-

Iniciativa impulsada per Fundación Esplai que culminarà en un llibre

Joves debaten sobre participació política
i transformació comunitària
@fundacionesplai

Juan
Sánchez
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l 2016, les
persones joves
d’entre 15 i 29
anys representaven un
15,22% de la població.
Entre els 15 i els 19
anys, n'estudien un
92%, però entre els 15
i els 29 solament 1 de
cada 5 estan en situació d’independència
econòmica. Aquestes

dades provenen de
l’Informe Injuve 2017,
l’Institut de la Joventut
del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, i mostren una
joventut cada cop més
formada però amb més
dificultats d’inserció
sociolaboral.
Un panorama que ja recollir al VIII Foro Iberoamericano “Haciendo Política Juntos”, organitzat
per La Liga Iberoamericana i Fundación Esplai

a Barcelona i Madrid el
maig de 2017.
Aquest és el punt de partida dels debats sobre
“Joventut i participació
política” que està organitzant Fundación Esplai
amb l’objectiu de generar
pensament i dinàmiques
de participació que es
plasmaran en un llibre
l'any 2019.

Debat. Un grup de prop de 100 joves va participar en el debat
celebrat a Centre Esplai al Prat de Llobregat. FOTO: E. ALIAGA

Els debats es conformen
amb tres dinàmiques
complementàries: troba-

Els premiats en les tres
categories han estat: Paloma Rodríguez, de Madrid, en la categoria "Impuls al Tercer Sector";
Pilar García, de Madrid,
en la categoria de "Acció
Socioeducativa", i Eduardo Sant Ruf Ecay, de
Calahorra, la Rioja, en la
categoria de "Treball per
la E-Inclusió". En la categoria de "Impuls al Tercer
Sector" un accèssit per a
Ibrahima Niang, de Galícia. En la categoria de
"Acció Socioeducativa",
un accèssit per a Albert
Parés, de Catalunya.
des amb joves, entrevistes
amb persones expertes i
diàleg digital.
Així, el 2 i el 26 de maig es
van fer al Prat del Llobregat (Barcelona) i Guadarrama (Madrid), respectivament, les dues primeres
trobades, en què van participar prop de 125 joves.
També s’estan duent a
terme entrevistes amb expertes i experts en joventut
de la universitat, el Tercer
Sector...
Finalment, s’ha enviat un
enquesta en línia, s’ha posat en marxa una web específica i properament es
llençarà una app que ajudarà a dinamitzar el debat
a les xarxes.

