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Per l’alcaldessa de Rubí, Ana
María Martínez, el projecte Recooperem reflecteix les prioritats
d’un municipi que ha sigut reconegut recentment com a Ciutat Amiga de la Infància. «Estem
treballant de manera insistent
per trobar el que ens diferenciï,
allò que ens faci sentir orgullosos de la ciutat des de la mirada
dels nens», afirma la regidora.
Durant l’any 2016, el projecte va permetre repartir 4.331
àpats, que van arribar a 273 famílies en situació de dependència o vulnerabilitat. En l’àmbit
ambiental, aquest aprofitament
alimentari va evitar la generació de 1.950 quilos de deixalles,
majoritàriament aliments que,
en un altre moment, s’haurien
tirat com a matèria orgànica.
/ A més de
Rubí, des del Consell i el Consorci es treballa per incorporar noves escoles i municipis al projecte per ampliar així la xarxa de
distribució i augmentar la prevenció de generació de residus.
En aquests moments, ja són
vuit municipis i 16 escoles els
que estan adherits a aquesta
iniciativa: Rubí, amb cinc escoles; Castellar del Vallès, amb
quatre; Viladecavalls, amb
dues; i Vacarisses, Rellinars,
Matadepera, Sant Llorenç
Savall i Ullastrell, amb una escola cadascuna.
Joan Marc de Miquel, cap del
Servei de Salut Pública al Vallès
Occidental Oest de la Generalitat, reconeix que aquest projecte és «una espècie de guia per a
aquelles administracions que
tenen dubtes. Si algú obre camí
i veuen que és fàcil, s’apuntaran
al carro». H
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La feble força dels joves
Cada vegada més nois i noies es veuen abocats a situacions vitals que necessiten acompanyament
FUNDESPLAI / óSCAR DURAN

ESTENDRE EL PROJECTE

a l’altre costat en menys de sis o
vuit hores, perquè, per exemple,
amb corrents de més de tres nusos, el Miguel no pot nedar», explica l’alcalde de Parets.
Malgrat que Luque sigui nedador professional i Mingote un habitual de les proves multiesport,
que compta en el seu haver amb
l’ascens al cim de l’Everest, el repte actual els exigeix una preparació específica.
«Faig un entrenament de cinc
hores diàries entre pesos, aigua
i físic. Ara el que hauré de fer és
nedar molts més metres i fer-ho
dins del mar per a habituar-me»,
assegura Luque, que va camí de
convertir-se en el primer paralímpic que aconsegueix la gesta
de travessar l’Estret per relleus.
PROBLEMES PER ENTRENAR-SE / Al seu
torn, Mingote explica com a
aquestes altures no ha pogut entrenar-se gaire i que, quan ho fa,
ha de buscar maneres per combinar la pràctica esportiva amb
la seva tasca política. Malgrat això, per als pròxims mesos es proposa «anar més a la piscina i els
caps de setmana agafar el neoprè
i sortir a nedar al mar per intentar acumular distància» de cara
a una travessia tan dura com la
prevista. H

ESPAI DE DIÀLEG.
Un grupo de joves promociona el
fòrum que coorganitza Fundesplai.

Núria
VALLS
Directora general de comunicació
i relacions de Fundesplai
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és d’una quarta
part de la població iberoamericana té entre 15 i 29
anys. Estem parlant de més de 150 milions de joves, un 20% dels quals viuen en situació d’exclusió per haver quedat
fora dels circuits formatius i laborals. Generacions senceres s’estan enfrontant a nous escenaris en
què la precarietat i el canvi continu són els denominadors comuns.
En molts casos, els joves d’avui ja
saben que viuran pitjor que la generació dels seus pares.
Cada vegada hi ha més nois i noies que es troben en situacions vitals molt dures i que manifesten
el seu sentiment de trobar-se sols.
Així ho estem observant des de
Fundesplai en el nostre treball diari amb els joves: s’estan trobant
amb uns reptes molt grans i no se
senten acompanyats per la societat. Per això promovem el creixement i l’autonomia dels nois i les
noies perquè puguin ser protagonistes actius del present i del futur
i perquè es converteixin en ciutadans compromesos, amb capacitat
d’agafar les regnes de la seva vida.
Però, per fer que això sigui possible, també és necessària la implicació de tots els agents de la societat.
Per aquest motiu, entre el 2 i el 7

de maig se celebrarà a Barcelona i
a Madrid el VIII Fòrum Iberoamericà Fent Política Junts: les joventuts
avui i els seus reptes de futur, un
acte coorganitzat per FundesplaiFundació Esplai –com a organització sòcia de la Lliga Iberoamericana
d’Organitzacions de la Societat Civil contra l’Exclusió i la Pobresa–,
i la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).
El Fòrum pretén ser un espai de
diàleg per a la incidència en les polítiques públiques de la regió iberoamericana al voltant dels programes, els projectes, les experiències
i les polítiques d’èxit, i se centrarà en l’anàlisi de la situació actual i els reptes de futur de la joventut en l’educació, la participació i
el treball.
En educació, quatre de cada 10
joves, d’entre 20 a 24 anys, no han
acabat la secundària. A Espanya,
només el 61% dels joves finalitzen
aquesta etapa. Els plans d’estudi
no són prou motivadors i això provoca abandonament dels estudis
a partir de la primària. Els preus
de la universitat s’han disparat. I
no es garanteix l’accés a l’educació
no formal i informal (educació en
l’oci, l’esport, la cultura, etcètera).
Pel que fa a la participació, el
60% dels joves es mostren distanciats de l’acció sociopolítica i les formes clàssiques de participació. Un
18% ha utilitzat les xarxes socials
i les entitats no governamentals
per fer arribar la seva veu i intentar canviar situacions que consideren injustes.
I, en referència al treball, el 43%
de la població activa juvenil està

Fundesplai
organitza amb
altres entitats un
fòrum iberoamericà
sobre joventut del
2 al 7 de maig
entre Madrid
i Barcelona

a l’atur o són treballadors que viuen en la pobresa. Els joves es veuen abocats a viure en el precariat,
amb sous mínims, falta de contractes legals i de perspectiva de futur.
Davant aquesta situació, el Fòrum buscarà respostes. Comptarà amb més de 500 participants,
entre joves i representants de governs, empreses i societat civil procedents de l’Argentina, Bolívia, el
Brasil, Xile, Colòmbia, l’Equador,
Espanya, el Salvador, Guatemala,
Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, el Paraguai, el Perú, Portugal,
l’Uruguai i Veneçuela.
Inclourà sessions plenàries,
conferències i taules temàtiques
al CosmoCaixa Barcelona, el dia
3 de maig, i a la Casa Amèrica de
Madrid, el dia 5 de maig. Tothom
hi pot participar (inscripcions gratuïtes a través de la pàgina web
www.fundacionesplai.org). També
se celebrarà un Vídeo Fòrum amb
la participació en directe de joves.
El dia 4, a Barcelona, se celebrarà la Trobada Internacional de Formació i Aprenentatge Laboral, on
es presentaran experiències pioneres per a la inclusió laboral de joves en situació d’exclusió. I la clausura serà el diumenge 7, en el marc
de la 31a Festa Esplai que organitza Fundesplai i que reunirà milers
de nens, joves i famílies al Parc Nou
del Prat de Llobregat.
No es pot construir un futur millor sense la participació dels joves:
la principal fortalesa de les nostres
societats, però també el seu desafiament més important. Per això és
necessari que tots els agents de la
societat ens mobilitzem. H

