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La jornada de Fundación Esplai i Fundesplai va reunir més de 140 persones al
Museu de les Aigües de la Fundació Agbar
Joves treball i futur.

Digitalització, formació adaptada i
suport, claus per a la inserció juvenil
@issantero

Isa
Santero

M

és de 140
persones van
participar en
la jornada “Joves, treball i futur” organitzada per Fundación
Esplai i Fundesplai
el passat dimecres 16
d’octubre al Museu de
les Aigües de la Fundació Agbar a Cornellà de Llobregat.
L’acte va servir per
a compartir experiències entre joves,
empreses i administracions públiques
que participen en el
programa Jove Valor
que impulsen les dues
entitats.

El Jove Valor ofereix
formació i treball a joves

Infància.

amb diﬁcultats d’inclusió. La passada edició
del programa va aconseguir un 62,5% d’inserció
laboral dels joves participants.
Núria Valls, directora
general de Fundación
Esplai, va obrir la jornada recordant les altes taxes d’atur juvenil
i com, gràcies a la col·laboració amb altres
entitats, es va posar en
marxa la iniciativa Jove
Valor: “Fa uns anys vam
conèixer a fons l’experiència dels projectes
d’ocupació amb joves
—molt exitosos— que té
la Fundació Procerrado
al Brasil i vam decidir
seguir-ne l’exemple.”
Valls va destacar l’èxit
del Jove Valor i va concloure que cal un gran
pacte entre administracions, empreses i or-

Carles Grau. El CEO del Mobile World Capital de Barcelona i patró de Fundesplai va analitzar
els reptes de la nova economia digital. FOTO: A. VALLE

ganitzacions per lluitar
contra l’atur juvenil.
Posteriorment, va
intervenir Carles Grau,
CEO del Mobile World
Capital Barcelona.
Grau va fer una anàlisi
de com la tecnologia
està canviant la societat i els mercats, on
la digitalització i la ve-

locitat de les transformacions són les principals característiques
en aquest moment.
A més, va dir que de
cara al 2020 s’espera
que a Europa es creïn
900.000 nous llocs de
treball en l’àmbit digital, la qual cosa representa una oportunitat
per als joves, però cal

eliminar les barreres de
gènere que encara existeixen perquè les dones
hi puguin accedir en
condicions d’igualtat.

Experiències joves

La segona part de l’acte
va constar d’un espai de
diàleg en què van participar Salvador Carrasco, catedràtic de Socio-

logia de la Universitat
de Barcelona i patró
de Fundesplai; Susan
Kalunge, coordinadora
dels projectes d’Avalot
(els i les joves de la UGTCatalunya); José David
Múñoz, que va venir en
representació d’una de
les empreses que contracta joves-valor —Mail
Boxes, etc.— i d’una associació d’empreses del
Prat. La taula va ser
moderada per Bea Beza,
responsable de projectes
de la Fundació Agbar.
Els i les joves participants al Jove Valor
van explicar les seves
experiències. L’acte va
acabar amb un reconeixement a les empreses
i als ajuntaments de
Cornellà, Esplugues i el
Prat de Llobregat, que
van participar en el programa.

Més de 130 infants de 6 esplais de la Federació s’han beneﬁciat d’aquesta iniciativa

La Fundació IMO revisa la salut ocular d’infants dels esplais
@asunfederacio
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M

és de 130 infants
de 6 esplais de
la Federació
Catalana de l’Esplai
s’han beneﬁciat de les
revisions oculars gratuïtes de la Fundació IMO
dintre del seu programa
de salut ocular per a la
Espais per a revisions. Els oftalmòlegs de la Fundació IMO van adequar sales per poder
infància desafavorida.
fer completes revisions. FOTO: FUNDACIÓ IMO

Oftalmòlegs de l’IMO
es van desplaçar fins
als centres d’esplai, on
van adequar espais com
en una veritable clínica
oftalmològica per atendre els diversos infants.
Posteriorment es va
establir un seguiment
periòdic per als casos
que ho requereixen i es
va fer revisió d’infants
tractats amb anterioritat. En el cas d’infants

que necessiten ulleres,
Fundesplai s’encarrega
de facilitar-los-hi sense
cost. Aquesta col·laboració conjunta per a les
revisions oculars va començar l’any 2014. Des
de llavors, un total de
1.369 infants s’han beneﬁciat d’aquesta iniciativa que, a més, en cada
edició revisa els casos
atesos per comprovarne l’evolució favorable.

