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joves

Acte inaugural. L’intercanvi Zero V va començar el 13 de novembre amb la participació de joves i representants de l’Ajuntament del Prat i de l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat. FOTOS: FUNDESPLAI

Joves

Prop de 100 nois i noies participen a la trobada

Zero V

Joves de diferents països
per la igualtat de gènere
@mariabrunob

Maria
Bruno

L

a igualtat de gènere i la sensibilització sobre la violència zero en les relacions
afectives i sexuals (i en
tots els àmbits) van ser
els eixos de l'intercanvi
juvenil Zero V, impulsat
per Fundesplai amb el
suport d'Erasmus Plus.
En aquesta activitat,
que es va desenvolupar
entre el 12 i 17 de novembre a Centre Esplai
(el Prat de Llobregat),
hi van participar prop
de 100 joves portuguesos, catalans i francesos. L'intercanvi Zero V
també va comptar amb
la col·laboració de l'Ajuntament del Prat de
Llobregat, l'Ajuntament
de Barcelona i la Fundaçao da Juventude.
L’intercanvi juvenil Zero
V va culminar els dies 16
i 17 de novembre amb la
Setmana pels Drets de
la Joventut, un espai de
participació i lideratge
juvenil que organitza Fundesplai des de l’any 2010.

Agora ZV
Durant els dies de l'intercanvi, els i les joves van
participar en diferents
dinàmiques i tallers fonamentades en la proposta

Experiències. Es van presentar iniciatives d’èxit per la igualtat
de gènere i violència zero en l’àmbit juvenil.

educativa EnCORatja’t,
que impulsa Fundesplai,
sobre la igualtat de gènere i la violència zero. Els i
les joves participants van
poder compartir experiències diferents que els
va permetre conèixer com
s’aborda aquest tema des
d'altres llocs.
Un dels moments més importants de l’intercanvi va
ser l'Àgora ZV, que es va
celebrar el divendres 16 de
novembre a Centre Esplai,
una jornada d'experiències positives sobre igualtat
de gènere. En aquest acte,
representants d'ajuntaments, de centres d'esplai
i experts van exposar iniciatives que fomenten la
igualtat, especialment entre persones joves.
L'acte de l'Àgora ZV va
comptar amb la participació del conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani,
que va posar en relleu la

Chakir El Homrani. Conseller d’Afers Socials de la Generalitat,
va cloure l’intercanvi destacant el paper de l'educació.

Edufilms, guardonat
als Premis Civisme 2018

Bruno, responsable del Departament d’Acció Social
de l'Àrea d’Accions i Programes Educatius i Socials.

Setmana pels drets
de la joventut

Edufilms, el festival de
cinema jove per a la
transformació social que
impulsen Fundesplai i la
Federació Catalana de
l'Esplai, ha rebut el segon premi ens els XXXII
Premis Jaume Ciurana,

importància de l'educació
per la igualtat de gènere
especialment des de la infància.
En l'acte d'inauguració oficial, celebrat el dimarts 13
de novembre, hi van participar la regidora d'Igualtat,

que es van atorgar el
dimarts 27 de novembre
en el marc dels Premis Civisme 2018 que
atorga el Departament
de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat
de Catalunya.

Joventut i Solidaritat del
Prat, Anna Maria Cuello;
el director general de l'Agència Catalana de la Joventut, Cesc Poch; Carles
Xifra, director d'Accions
i Programes Educatius
Socials i del Tercer Sector de Fundesplai, i Maria

Les activitats de l'intercanvi ZV van culminar amb la
Setmana pels Drets de la
Joventut, una activitat que
també impulsa Fundesplai
amb l'objectiu de donar
veu a les persones joves,
que es va desenvolupar
entre el divendres 16 i el
dissabte 17 de novembre.
El moment de cloenda va
ser dissabte 17 de novembre, quan els joves van
preparar durant el matí
una activitat col·lectiva
que van presentar a la tarda a la plaça de la Vila del
Prat. En aquesta cloenda
hi va participar la tinenta
d'alcalde de l'Àrea d'Igualtat i Drets Socials i
regidora d'Educació de
l'Ajuntament del Prat,
Pilar Eslava.

Opinió
@carlesxifra

Carles Xifra

Cap d'Accions
i Programes
Educatius
i Socials
de Fundesplai

Un projecte
de vida

Fundesplai desenvolupa
un conjunt de programes
adreçats a joves de 18
a 29 anys que tenen
com a objectiu afavorir
el desenvolupament
personal, la integració
social i laboral, a través
de l’acompanyament, la
formació i una primera
experiència laboral, per
tal de garantir la definició del propi projecte
professional i vital en
igualtat d’oportunitats.
Preocupats pels grans
índexs d’atur juvenil
i la gran quantitat de
persones joves amb
treballs inestables o
precaris, o joves que no
estan cursant estudis,
entre d'altres situacions,
plantegen un ventall de
projectes que tenen la
seva especificitat i que
responen a les diferents necessitats dels
i les joves i les seves
situacions inicials i les
seves expectatives, així
com també a necessitats
d’empreses i del món
laboral en general.
Els processos formatius
són diversos, i s’emmarquen en l’àmbit del
monitoratge de lleure,
de la restauració i de la
gestió administrativa,
principalment.
Les metodologies i les
etapes dels programes
responen a les especificitats i als objectius concrets de cadascun d’ells,
i l’acompanyament, la
tutoria i mentoria hi
esdevenen elements
essencials.
Al llarg del 2018, els
programes formatius i
d’acompanyament a la
inserció de Fundesplai
han arribat a més de
850 persones joves.

