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Agustina
Martínez

Participant en
el projecte Mirall
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Guillermo
Mora

Participant en el
projecte Tresca Jove

Belén
Anguita
Participant
a Jove Valor

“Els i les joves tenim moltes coses a
dir, però costa que se’ns escolti!”
@josepvallsh

Josep M.
Valls

C

oincidint amb la
celebració a mitjans de novembre
de l’Intercanvi juvenil
ZV i de la Setmana pels
Drets de la Joventut
a Centre Esplai, hem
volgut entrevistar
tres persones joves en
representació dels més
de 900 nois i noies que
participen en diferents
programes socioeducatius de formació, acompanyament i inclusió
sociolaboral impulsats
per Fundesplai. L’Agustina, en Guillermo i
la Belén han compartit
amb el Diari de Fundesplai els seus projectes,
reptes i somnis.

Per què us vau apuntar als programes de
Fundesplai?
Jo fa anys que
faig de monitor esportiu
amb canalla.
Guillermo
M’he apuntat
al Tresca Jove perquè
vaig pensar que em podia aportar coneixements
nous per treballar amb
infants, a més d’aconseguir la titulació homologada de monitor de lleure. Aquí podré combinar
la formació teòrica amb
un període de pràctiques,
que m’agradaria poder
fer en un menjador o
casal. Això em permetrà
diversificar el meu perfil
professional.
El meu cas és
molt diferent.
Jo vaig venir
Agustina de l'Uruguai
fa dos anys només amb el
passaport. Vaig venir sola,
i va ser molt dur, volia fer
un canvi de vida, i vaig haver de començar de zero.
Un cop passats tres mesos
se’m va acabar el visat i ja
no podia estar-me a Espanya. Llavors va sorgir
la possibilitat de partici-

Agustina Martínez
20 anys. Uruguai, Viu a Barcelona
des de fa 2 anys.

Participant en el projecte Mirall, per
a la inclusió social de persones immigrades en situacions específiques de
vulnerabilitat (majoritàriament joves
pendents d’informes d’arrelament) esdevenint models educatius en centres
escolars i centres d’esplais.

Guillermo Mora
23 anys. Hospitalet de Llobregat.

Participant en el programa Tresca Jove,
de formació, acompanyament i inclusió sociolaboral de persones joves en
situació de vulnerabilitat social.

Belén Anguita
24 anys. Barcelona.

Participant a Jove Valor, programa
que combina una formació professional amb el fet d’estar contractat
des del primer dia en una empresa.

par a Mirall, un programa
formatiu de Fundesplai
destinat específicament a
joves immigrants sense papers. L’experiència va ser
fantàstica. Vaig fer la part
teòrica i les pràctiques com
a monitora de lleure en una
escola de Rubí. Després de
moltes dificultats i gràcies
al suport que des d’aquí
se’m va oferir, ja disposo
del permís de treball temporal (targeta vermella),
que és una molt bona notícia, i ara espero obtenir
la titulació de monitora
aquest mes de desembre
i començar a treballar. El
meu somni és arribar a
ser educadora social, per
acompanyar altres persones a tirar endavant amb

les seves vides, tal com
m’han ajudat a mi.
Després de
fer diferents
cursos i forBelén macions professionals vaig poder
apuntar-me al Jove Valor,
un programa innovador
que em va permetre tenir
un contracte laboral des
del dia que vaig començar
i durant un any. A banda
m’he pogut formar en temes administratius i he
millorat molt la confiança
en mi mateixa i a perdre
la vergonya a parlar en
públic i a relacionar-me.
Ara he pogut començar
a fer suplències com a
monitora de menjador

a diferents escoles i em
vull continuar formant
en l’àmbit de l’atenció a
les persones.
A part de formació i
treball, què més us han
aportat els programes?
Agustina A mi em va
servir molt, ja que no soc
d’aquí, i en arribar estava sola. M’ha servit per
integrar-me molt més a
Barcelona! Tots els amics
i amigues que tinc els he
fet en aquests projectes de
Fundesplai.

Guillermo A mi m’ha
permès conèixer bones
persones, persones a les
quals m’agradaria assemblar-me, persones que

Al programa
Jove Valor
he fet amics
de debò
m’han fet creure en l’entrega i el compromís...

Belén A mi m’ha permès conèixer gent que
m’ha enriquit molt. Al
programa Jove Valor he
fet amics d’aquells de debò,
dels que es poden comptar
amb els dits d’una mà. A
banda d’aquestes amistats
personals, segueixo vinculada a Fundesplai gràcies al
projecte de Mentoria Social. Un cop al mes em reuneixo amb la meva men-

tora. No és estrictament
una “amiga”, però és una
persona en qui puc confiar
i amb qui puc parlar, i m’ajuda a posar en ordre tot el
que vull fer i ser.
Quina és la situació
dels joves d’avui?
Guillermo La situació
dels joves de la nostra
generació és molt difícil.
Tenim moltes coses a dir
i ganes de participar, però
costa que se’ns escolti. És
important trobar espais de
debat com el de la Setmana
pels Drets de la Joventut,
on podem compartir el que
pensem amb altres joves
com nosaltres. L’altre gran
problema és que ens costa
molt trobar feina. En totes
les entrevistes de treball el
primer que et demanen és
experiència...

Agustina ...i no et poden
demanar experiència quan
només tens 18 o 19 anys!
En aquest sentit, aquests
projectes de Fundesplai
en què estem participant
tenen en comú que t’ofereixen una formació i
una primera oportunitat
laboral. Això ens permet
agafar experiència i, alhora, et fan un acompanyament per introduir-te
en el món laboral.
Com us imagineu d’aquí a cinc anys?
Guillermo Jo m’imagino emancipat. Treballant
en una feina on em senti
valorat. Un treball estable
on no se’m menyspreï.
M’imagino feliç!

Agustina Jo, la veritat
és que no ho sé. La vida
dona moltes voltes. Mai
no m'hauria imaginat que
avui fos aquí a Espanya! I
dintre d’un parell de mesos puc ser en un altre
país! Qui ho sap!
Belén A mi m’agradaria estar independitzada,
vivint amb amigues o en
parella, i tenir el meu propi treball relacionat amb
el que he estudiat aquí.

