21 i 22 de gener 2012

a Vic
Inscripcions obertes fins el 18 de gener!

QUÈ ÉS L’ÀGORA JOVE?
El CNJC s’ha proposat articular un nou model de participació i treball en xarxa de les entitats
que serveixi per avançar en la creació de discurs entorn a diferents àmbits de la realitat juvenil
actual. És amb aquest propòsit que a principis de 2011 va néixer la trobada d’entitats ÀGORA
JOVE. La idea és poder fer tres trobades Àgora Jove al llarg de cada curs, i que cadascuna
d’elles se centri en una temàtica juvenil.
La tercera edició de l’ÀGORA JOVE tindrà lloc els dies 21 i 22 de gener a l’Alberg
Canonge Collell de Vic i se celebrarà sota el lema:

COM P ODEM M I LLOR AR EL SI STEM A DEM OCR ÀTI C?
OBJECTIUS DE LA 3a ÀGORA JOVE:
Els objectius de la 3a Àgora Jove seran:
•

Promoure una anàlisi compartida entre les entitats del CNJC entorn als mecanismes de
participació existents

•

Detectar els arguments per defensar unes propostes per respondre la pregunta clau

•

Generar arguments per defensar propostes per millorar i ampliar la participació dels i
les joves.

•

Determinar quin ha de ser el paper dels i les joves i de les entitats juvenils per millorar
el sistema democràtic

CONTINGUTS
Durant aquest cap de setmana tractarem diversos continguts, com els següents:
•

Anàlisi compartida de l’actual sistema democràtic, mancances i encerts.

•

Quin paper han de tenir les entitats en un futurible procés de canvi?

•

Cap a quin model hauríem d’anar? Podem millorar amb petits canvis o cal repensar el
sistema de nou?

•

Com pot incidir la participació dels i les joves per tal de millorar el nostre sistema
democràtic?

•

Què caldria canviar per millorar la representativitat i legitimitat dels partits polítics
o les associacions?

Buscarem respostes a totes aquestes preguntes i més, per trobar-les ho farem a partir de
sessions dinàmiques, tallers participatius i ponències.

COM ES TREBALLARÀ?
Mitjançant la creació d’un espai de relació i debat on totes les entitats del CNJC puguin
participar i aportar continguts. Es dinamitzarà amb una metodologia participativa i vivencial
facilitada pel grup de formadors del CNJC.
L’Àgora Jove s’articularà entorn a diferents moments de treball que inclouran la dimensió
formativa, els debats i la participació, així com el treball en grup.
Els tres eixos de treball seran els següents:
1. Anàlisi de la situació actual condicions per participar, límits del nostre sistema,
espais existents.
2. Quin sistema democràtic volem? Com pot incidir la participació dels i les joves per
millorar el sistema democràtic?
3. Paper de les associacions juvenils en la millora de la democràcia.

I DESPRÉS DE LA TROBADA QUÈ?
El resultant de l’Àgora Jove servirà per articular el discurs i el treball del CNJC entorn a la
temàtica, a partir d’una campanya que ajudarà a difondre els posicionaments exterts durant el
cap de setmana.

QUI HI POT PARTICIPAR?
El CNJC es planteja l’Àgora Jove com un espai de participació clau de les entitats del Consell.
Tanmateix també està obert a altres entitats del moviment associatiu juvenil i altres persones
joves interessades.

COM INSCRIURE’S A LA TROBADA?
Les places són limitades amb preferència per les entitats membres del CNJC. Es permetrà
l’assistència d’un màxim de 2 persones per entitat (si finalment sobren places aquesta quota es
podria ampliar).
L’Assistència a l’Àgora Jove és gratuïta pels membres de les entitats del Consell. Per la resta de
persones el preu és de 5 euros (en el cas que hagueu de pagar aquests 5 euros us podeu posar
en contacte amb nosaltres enviant un correu a consell@cnjc.cat o bé trucant al telèfon 93 368

30 80.
El termini per les inscripcions és fins el dimecres dia 18 de gener a les 14h. Aquí teniu
l’enllaç per a poder-vos inscriure: formulari
Us demanem que sigueu rigorosos quan marqueu els àpats i la pernoctació, això té un cost i un
cop allà no podem anar canviant el nombre d’inscrits, ja que perjudiquem a l’alberg i ho hem de
pagar igualment.

QUAN ES FARÀ?
L’Àgora Jove començarà el dissabte 21 de gener a les 10h del matí i finalitzarà el diumenge
22 de gener al migdia.

ON ES FARÀ?
La 3a edició de l’Àgora Jove es realitzarà a l'alberg Canonge Collell de Vic, està situat a la
part oest de la ciutat, a la zona d'equipaments esportius i molt a prop de la Universitat de Vic,
de les estacions de tren i autobusos i del centre comercial i cultural. Vic, ciutat de fires i
mercats i de gran dinamisme cultural, està situada a 65 Km de Barcelona, a 155 km de
Tarragona, a 70 km de Girona i a 155 Km de Lleida.
Com arribar-hi
Amb autobús urbà: Línia L-3 (freqüència cada 30 minuts). Baixeu a la parada núm. 8 (davant
de l'alberg-residència).
Amb autobús: Línia Vic-Barcelona, parada a C. Gallissà, s/n
Amb tren: RENFE (Tel. 902 240 202) Línia Barcelona-Puigcerdà, estació a Vic, a la plaça
Estació, a 500 metres de l'alberg.
Amb cotxe: Carretera C.17 i sortida Vic-Sud.

US ESP EREM A TOTES I A TOTS A LA TERCERA EDI CI Ó DE
L’ÀGORA JOVE!

