Nota de imprensa
XIII EDAJ e IV Transfronteiriço
28,29 e 30 de Agosto – Vila Nova de Foz Côa
Com a organização conjunta da Federação das Associações
Juvenis do Distrito da Guarda e da Associação Juvenil Gustavo Filipe, o
apoio de associações Rnaj do concelho de Foz Côa, da Direcção
regional do centro do IPJ, da Câmara Municipal de Foz Côa, e
inúmeras entidades públicas e privadas, realizou-se o XIII EDAJ e IV
Transfronteiriço.
Reunidos durante três dias, mais de 300 jovens de todo o
Distrito, da região centro e da província de Castilla y León,
participaram em painéis, criaram momentos de troca de experiências
e intercâmbios, que proporcionaram a todos os envolvidos, o
enriquecimento das suas actividades locais e o seu próprio
desenvolvimento. A participação de jovens de Espanha, foi
considerada muito expressiva, atingindo cerca de 70 jovens.
A participação dos jovens nos vários painéis e as suas
intervenções significa que, as associações estão vivas, e partilham
o lema deste encontro de um “Rumo à Europa”, como processo de
enriquecimento pessoal, e associativo, tendo como primeiro ponto de
compromisso já estabelecido a cooperação transfronteiriça.
A presença durante dois dias, da Presidente do IPJ, Helena
Alves, do Director Regional do Centro e do Norte, Miguel Nascimento
e Vitor Dias, respectivamente, do Presidente da Federação Nacional
das Associações Juvenis, Luis Alves, e várias representações de
Federações regionais, é bem o espelho da importância desta
actividade, que foi considerada por unanimidade “a maior
manifestação de jovens de Portugal”, depois dos ENAJ’s
organizados pela Federação Nacional.
Esta evidência, consolidou-se na presença do Sr. Ministro da
Cultura, José António de Melo Pinto Ribeiro, que participando no
painel “Rumo à Europa”, evidenciou a capacidade de mobilização
de jovens para o encontro, realçando o “papel da língua como veículo
de comunicação e intercâmbio cultural e social”. De destacar também
as experiências apresentadas neste colóquio, por Sílvia Santos, em
representação do Clube Recreativo Sanjoaninho, nos projectos
candidatados ao Programa Juventude em Acção, e Campos de
Trabalho Internacionais. O Presidente do Conselho da Juventude de
Castilla y León, Fernando Lopes, e o representante em matéria de
juventude Paco Manrrique, abordaram as iniciativas que estão a
decorrer há algum tempo, em parceria com a Federação das
Associações Juvenis do Distrito da Guarda, - (Jovens Hispano Lusos em

Acção, encontros transfronteiriços, plano de formação conjunta, etc),
bem como a importância da interacção dos jovens na globalização, a
problemática dos sistemas de informação e a sua utilização para
benefícios para a sua própria aculturação e o pleno conhecimento dos
sistemas de informação para combater as disparidades económicas
globais.
Este colóquio, terminou com uma reflexão conjunta, da
responsabilidade do Professor de sociologia, Carlos Leal, sobre a
evolução do conceito de jovens e juventude, a sua definição e
estratificação, bem como as questões da autonomia, capacidade de
decisão, expressando a convicção nestes, como factor de mudança
social, afirmação e criação de identidades juvenis.
As actividades calendarizadas, foram plenamente conseguidas,
realçando a forte participação nos vários grupos – desportos radicais,
passeios de burro, canoagem, workshop’s de prova der vinhos e
desportos radicais, visita às gravuras rupestres e ao museu da casa
grande e centro histórico de freixo de numão.
Realce, para a participação entusiástica dos jovens, na recolha
de sangue organizada em parceria com o centro regional de sangue
de Coimbra, reflectindo dos jovens desta forma, a sua preocupação
com a contribuição individual, no sentido da construção de um
colectivo melhor.
A noite de sábado (Mostra Associativa), confirmou a dinâmica,
imaginação e qualidade do trabalho dos jovens nas suas associações,
com apresentações de grande qualidade por parte de várias
associações juvenis, (casa da juventude dona Ana nogueira, caritas
diocesana da guarda, associação dos palop’s da guarda, associação
juvenil Gustavo Filipe, entre muitas, muitas outras), em áreas como a
música, o teatro, a dança etc,, sendo os participantes encaminhados
de seguida para o parque das frieiras onde teve lugar a noite de DJ’s,
reunindo cerca de 1000 jovens.
Domingo, foi reservado para a “Hora de partir a loiça!”, dando
oportunidade aos jovens de colocarem directamente questões, sobre
as medidas que entendem dever ser apresentadas à tutela em
matéria de apoio aos jovens (habitação, emprego, desigualdade social
etc.), bem como em matéria de políticas de juventude para as
associações juvenis. O debate foi intenso e terminou já fora de horas,
sendo um óptimo exemplo de participação, interesse e determinação,
na construção de uma sociedade mais justa e que garanta maiores
oportunidades à sua juventude.
A FAJDG, está convicta que este encontro se constituiu já, um
marco importante na história do associativismo juvenil da zona centro
e da província de Castilla y léon, considerando ultrapassadas as suas
melhores expectativas.

A recepção de vários emails de jovens portugueses e espanhóis
no dia seguinte ao termino do encontro, é um bom exemplo, como o
que passamos a transcrever:
“Estimados amigos;
O envío este correo a penas sin descansar del encuentro,
pero para mí es muy importante hacerlo ahora, cuando
todavía tengo reciente todo lo vivido este fin de semana.
Como podréis comprobar, aún no he aprendido a hablar
Portugués... pero he avanzado mucho este fin de semana.
Con un poco de concentración, el idioma no es una barrera. La
próxima vez que nos veamos prometo hablar, por lo menos,
"portuñol".
Quiero
Agradeceros,
tanto
personalmente
como
profesionalmente, vuestra invitación a participar en el
Encuentro de este fin de semana, sin duda para mi a sido una
grandísima experiencia el estar a vuestro lado viendo como
movíais a cientos de jóvenes en una misma dirección.
Supongo que a vosotros aún os quedan cosas por cerrar y
balances por hacer, pero desde mi punto de vista, el trabajo
que habéis hecho ha sido excelente, mejorable siempre, pero
de una calidad y una calidez humana envidiable.
Regreso a casa con una duda. Me cuestiono si nosotros
tendríamos la capacidad para movilizar a todos los jóvenes
como vosotros lo habéis hecho, e incluso si tenemos la
capacidad para trasmitir la necesidad de asociarse y de vivir
experiencias de forma conjunta. No se si en el momento en el
que se encuentra la juventud española, estaremos
capacitados incluso para hacer crecer el movimiento
asociativo. Pero desde mi lado, desde lo que a mi me toca,
estoy seguro de que intentaré por todos los medios que esto
cambie, y que pondré empeño y energía en que dentro de no
mucho tiempo, nuestra red de asociaciones tenga unos lazos
y unos vínculos tan fuertes como los vuestros.
Quiero agradecer personalmente a Armando Neves y a
Davide Ferreira por la atención brindada durante el
encuentro. Sé muy bien que en momentos tan estresantes
como el vivido por vosotros este fin de semana, es dificil
mantener la sonrisa y la energía suficiente, y sin embargo
vosotros SIEMPRE habéis tenido un momento para sonreir,
para acercaros y para preguntar como iba todo. Me parece
que habéis hecho un trabajo excelente y eso es algo que no
se olvidará nunca.
A título personal, creo que nuestras relaciones se han
afianzado y ahora veo en vosotros, más que a dos conocidos,
a dos amigos excelente.

Por último, quiero recordaros que Siempre tendréis una
casa y una mesa puesta en Ciudad Rodrigo... esperemos que
la próxima vez que nos veamos sea de forma más distendida
y relajada.
Muchas gracias por todo, de mi parte, de parte de mis
compañeras y de las asociaciones a las que representaba en
el encuentro: Grupo Scout kennedy de Ciudad rodrigo y
Movimiento Scout Católico (MSC) de Salmanca.
Un saludo y buena caza
<Carlos J. Caballero>”
Até para o ano !
Guarda, 31 de Agosto de 2009
O secretário executivo da FAJDG
Armando Neves
Algumas fotos:

