La Fundació Comtal celebra una jornada tècnica
per donar veu als joves en situació de
vulnerabilitat de Barcelona


Amb motiu del seu 25è aniversari, la Fundació Comtal organitza una
jornada tècnica per parlar de la situació de vulnerabilitat que viuen molts
joves a la ciutat de Barcelona.



Professionals de diferents sectors parlaran sobre la seva visió d’aquesta
realitat.



Un grup de joves de l’àrea de formació de la Fundació Comtal explicarà
les seves vivències i experiències personals.



La jornada tècnica tindrà lloc demà dijous, 7 de febrer, de 9h a 14.30h al
Palau Macaya.

6 de Febrer de 2019
La Fundació Comtal continua celebrant el seu 25è aniversari organitzant la jornada
tècnica “Tu ets la peça clau” per donar visibilitat a la realitat que viuen molts joves a la
ciutat de Barcelona. Es tracta de joves amb manca de capacitats per esdevenir
autònoms, amb un nivell formatiu que els porta a una situació de baixa ocupabilitat,
joves nouvinguts que són la seva pròpia referència i no tenen perspectives de futur.
Tots ells són joves i la clau del futur.
La jornada tècnica comptarà amb la presència de professionals del sector que donaran
el seu punt de vista a una taula rodona. Assistiran la Sra. Francina Alsina, presidenta
de la Taula del Tercer Sector Social, la Sra. Begonya Gasch, membre de la Junta de
l’Associación Espanyola de Escuelas de Segunda Oportunidad i directora de Fundació
El Llindar, la Sra. Sira Vilardell, presidenta de la Fundació Surt, el Sr. Juan Francisco
Jiménez Montiel, tècnic de l’àrea de suport al jove del Consorci de Serveis Socials de
Barcelona i la Sra. Cristina Garde, cap de redacció del diari social.cat.
Un grup de joves de l’àrea de formació de la Fundació Comtal participarà també a un
debat obert per parlar de les seves experiències de vida i per explicar als assistents
quines mancances es van trobar quan van arribar o quins aspectes caldria millorar per
facilitar el seu dia a dia. És el cas de l’Amadou:
Amadou va decidir deixar la seva ciutat natal, el Senegal, en 2006 amb 152 persones
que com ell, buscaven un futur millor. Després de ser atès per la Creu Roja a la costa
de Las Palmas, on els van recollir, Amadou va aconseguir arribar a Catalunya gràcies
al contacte d'un familiar. Poc temps després va ser acollit per la Fundació Comtal, qui
ha aconseguit integrar-lo sociolaboralment durant més de 6 anys seguits gràcies al
projecte “Persianes Netes”. Un projecte que consisteix a fer manteniment de les
persianes dels comerços del districte de Ciutat Vella.

Per donar resposta a situacions com la de l’Amadou, amb aquesta jornada tècnica, la
Fundació Comtal vol copsar l’impacte de la seva acció social i sensibilitzar a la
ciutadania dels reptes que tenen per continuar transformant la realitat dels joves en
situació de vulnerabilitat a Barcelona.
La jornada tindrà lloc demà dijous, 7 de febrer, al Palau Macaya (Passeig Sant
Joan, 108) de 9.00h a 14.00h.
Durant aquests 25 anys la Fundació Comtal ha atès un total de 47.000 infants, joves i
famílies en els diferents projectes de les àrees socioeducativa, de formació, d’inserció
laboral, residencial, participació i acció comunitària, i voluntariat i mentoria que
ofereixen.
La resta del curs 2018-2019, la Fundació Comtal continuarà celebrant el seu 25è
aniversari organitzant diversos esdeveniments; un concert, un sopar solidari i la
participació en la festa major del barri, entre d’altres.
--------------------------------------------------------------------------------------La Fundació Comtal és una entitat sense ànim de lucre que porta 25 anys dedicada a l’educació i la inserció social i
laboral d’infants i joves en situació de vulnerabilitat al Casc Antic de Barcelona. Convençuts que tothom es mereix una
oportunitat, lluiten per millorar la qualitat de vida de les persones més desfavorides més enllà de la seva procedència,
situació econòmica o familiar. No només els acullen, acompanyen, orienten i formen, sinó que també els ajuden a
resoldre els problemes amb què es troben a l’escola o amb la família, i a trobar feina.
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