 QUÈ ÉS L’ÀGORA JOVE?
L’any 2010 el CNJC es va proposar articular un nou model de participació i treball en
xarxa de les entitats que servís per avançar en la creació de discurs entorn a diferents
àmbits de la realitat juvenil actual. És amb aquest propòsit que va néixer la trobada
d’entitats ÀGORA JOVE.
Són les mateixes entitats del CNJC les encarregades d’escollir la temàtica de cada
trobada en el sí de l’assemblea o del comitè executiu. En el darrer comitè executiu les
entitats van escollir dedicar la trobada al funcionament del mateix Consell.
La cinquena edició de l’ÀGORA JOVE tindrà lloc els dies 2 i 3 de febrer a l’Alberg
de Vic i se celebrarà sota el lema:

PAR TI CI P ACI Ó I PR ESA DE DECI SI ONS AL CNJC
 OBJECTIUS DE LA 5a ÀGORA JOVE:
Els objectius de la 5a Àgora Jove seran:
•

Detectar les necessitats reals de les entitats.

•

Arribar a un consens sobre com ha de ser el CNJC.

•

Definir quins han de ser els diferents canals de participació del CNJC i quina ha
de ser la seva utilitat, fent especial atenció als mecanismes de creació de
discurs i als espais per fer retorn a les entitats.
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 PROGRAMA

ÀGORA JOVE - FEBRER 2013

02/02/13

10:00h11:45h

11:45h12:00h

ON SOM I QUÈ VOLEM?
El funcionament del consell

Pausa cafè
Ponències i dinàmiques pel debat
Benjamí Aguilar

12:00h14:00h

03/02/13

10:00h12:30h

12:30h13:30h

REFLEXIÓ-ACCIÓ
Repàs de propostes i conclusions
del dia anterior
Valoració de les conclusions i
propostes

13:30h14:00h

Secretari general de MEG 2007 2010 i president del CNJC març
2011 - febrer 2012
Joffre Villanueva

Avaluació i cloenda de l'Àgora Jove

Membre de l'equip de direcció
d'ESPLAC 1997 - 2001, president
del CJB 2002 - 2004 i secretari
general del MLP juny 2003 - febrer
2012
Dinar
16:00h17:45h

Les prioritats i la visió de les
entitats

17:45h18:15h

Pausa cafè

18:15h20:00h

Canals de participació, creació de
discurs i retorn a les entitats del
CNJC

Dinar

Els i les participants marxaran després de
dinar.

Sopar
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 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.
Es recomana que abans d’assistir a l’Àgora els participants consultin els documents de
referència que se’ls faci arribar des del Consell.
 MATERIALS DE TREBALL:
Es recomana als i a les participants consultar els següents materials abans d’assistir a
la trobada:
-

Domènech i Sempere, Xavier (2008): Entre el poder i la societat. El Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya. Barcelona, Fundació Francesc Ferrer i
Guàrdia.
Mesures del Pla de participació interna del CNJC (juliol 2010)
Memòria del Pla de participació interna del CNJC (febrer 2011)
Resolucions i posicionaments en relació al CNJC i a la interlocució referent a les
polítiques de joventut

 I DESPRÉS DE LA TROBADA QUÈ?
El resultant d’aquesta Àgora Jove servirà per repensar el mateix CNJC i tenir elements
per millorar els canals i mecanismes que tenen les entitats en relació a la participació,
la presa de decisions, el debat, i la creació de discurs en el sí del Consell.
 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.
 ON ES FARÀ?
La 5a edició de l’Àgora Jove es realitzarà a l’Alberg Canonge Collell de VIC,
No cal que porteu sac de dormir, ja que l'alberg ja disposa de roba de llit, en canvi, sí
que cal que porteu tovalloles (en tot cas l'alberg té també un servei de lloguer).
Com arribar-hi?
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-

Amb autobús urbà: Línia L-3. Baixar a la parada núm. 8 (davant de l'albergresidència).
Amb autobús: Línia Vic-Barcelona, parada a C. Gallissà, s/n
Amb tren: RENFE (Tel. 902 240 202) Línia Barcelona-Puigcerdà (R3), estació a
Vic, a la plaça Estació, a 500 metres de l'alberg.
Amb cotxe: Carretera C.17 i sortida Vic-Sud.

Us facilitem el telèfon mòbil de l'organització al que podeu contactar durant les
jornades si teniu qualsevol pregunta, és el 607 182 830. Pel bon funcionament de les
jornades, us pregaríem la màxima puntualitat.
 MATERIALS I IMATGES D’ALTRES EDICIONS DE L’ÀGORA:
Si tens interès en consultar les memòries, les campanyes o altres materials referents a
les anteriors edicions de l’Àgora Jove pots fer-ho pitjant en els següents enllaços:
1a Àgora Jove - Joves i Treball: Què podem fer per no viure pitjor que els nostres pares?
2a Àgora Jove - Joves d’orígens diversos, construïm ciutadania
3a Àgora Jove - Com podem millorar el sistema democràtic?
4a Àgora Jove - Els límits del carrer. Convivència i espai públic

US ESP EREM A TOTES I A TOTS A L’ÀGOR A JOVE!
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