28 i 29 de maig 2011

al Masnou
Inscripcions obertes fins el 20 de maig!

PROGRAMA ÀGORA JOVE - MAIG 2011
"Joves d’orígens diversos, construïm ciutadania"

DISSABTE 28

DIUMENGE 29

Orígens diversos, un
problema?
10:00h
14:00h

Analitzarem de forma compartida
com es construeix socialment la
imatge de la immigració i quin
paper tenen els mitjans de
comunicació.

10:00h
14:00h

Parlarem amb persones expertes
sobre les condicions
socioeconòmiques i el marc
normatiu de la població immigrada
al nostre país.
Dinar

20:00h

Després d’adquirir nous
coneixements i de reflexionar sobre
la ciutadania arriba l’hora de fer
propostes: què li demanem a
l’administració pública, i a la
societat en general?

Dinar

Immigració i teixit
associatiu juvenil: límits
o oportunitats?
16:00h

Cafè de l'associacionisme:
propostes de polítiques
públiques per a la
construcció de ciutadania

Quins reptes i oportunitats
representa la diversitat cultural per
al teixit associatiu?
Debatrem sobre el treball de les
entitats per obrir-se a la diversitat
a partir de les pròpies bones
pràctiques.

Sopar
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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 neix 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 segona edició de l’ÀGORA JOVE tindrà lloc els dies 28 i 29 de maig a l’Alberg J.M. Batista i
Roca del Masnou i se celebrarà sota el lema: Joves d’orígens diversos, construïm
ciutadania. En aquesta edició posarem sobre la taula les qüestions relatives als canvis que
implica el fet migratori a Catalunya des d’una perspectiva jove. El fenomen migratori ha canviat
significativament en les darreres dècades. El pes de la població jove immigrada o dels joves
amb orígens migratoris s’ha anat incrementant durant els darrers anys. Aquesta realitat esdevé
un repte per a la societat catalana, en la mesura que pot comportar una tendència a l’increment
de les desigualtats socials o pot servir com a estímul per l’augment de la cohesió social des del
coneixement i reconeixement de la diversitat.

OBJECTIUS DE LA 2a ÀGORA JOVE
- Posar les bases d’un model fort de participació i de creació de discurs entre les entitats
membres del CNJC, des d'una perspectiva transversal i des de la multiplicitat d'interessos i
punts de vista de les entitats, que ens permeti defugir dels tòpics i aprofundir en el discurs.
- Promoure una anàlisi compartida entre les entitats del CNJC entorn a la realitat de la població
jove immigrada en relació a diverses temàtiques com són: les situacions de vulnerabilitat
socioeconòmica, la construcció social de la figura del/de la jove immigrat (mites i rumors, ús
polític de la immigració, tractament dels mitjans de comunicació, etc.), així com el paper del
teixit associatiu juvenil a l’hora d’integrar col·lectius diversos i fomentar-ne la participació.
- Generar discurs propositiu entorn a les diferents polítiques públiques que poden contribuir en
la construcció de drets i oportunitats dels i les joves d’orígens diversos i millorar així la cohesió
social de tota la ciutadania.

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. Orígens diversos, un problema?: Condicions socioeconòmiques i marc normatiu;
Construcció social de la immigració (mites i rumors, ús polític de la immigració,
tractament dels mitjans de comunicació, etc.).
2. Immigració i teixit associatiu juvenil: límits o oportunitats?: Reptes i
oportunitats del teixit associatiu juvenil a l’hora d’integrar la participació de col·lectius
diversos i joves procedents de la immigració.
3. Propostes de polítiques públiques per la construcció de la ciutadania:
Propostes sobre mercat laboral, educació, participació, mitjans de comunicació, etc.
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Les persones que us inscrigueu a l’Àgora Jove rebreu per correu electrònic la documentació
prèvia uns dies abans. Aquesta inclou un document amb dades sobre joves i immigració i
diversos documents de discurs i posicionament del CNJC i del Fòrum Europeu de Joventut que
al llarg dels darrers anys s’han elaborat entorn al temàtica.

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, sobretot a mig termini. Durant els mesos posteriors a la trobada el treball del Consell
es focalitzarà a analitzar amb deteniment aquells aspectes claus de la problemàtica detectats
durant les jornades. Un cop el Consell tingui un discurs fort i tingui una anàlisi de la realitat
juvenil sobre la temàtica es podrà fer una millor difusió i una millor interlocució i es podrà incidir
amb més força en les polítiques de referents a joves i immigració.

COM INSCRIURE’S A LA TROBADA?
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.
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 al correu consell@cnjc.cat o bé trucant al telèfon 93 368 30
80). El termini per les inscripcions és fins el divendres dia 20 de maig a les 14h. Us
adjuntem una fitxa perquè pugueu formalitzar la vostra inscripció.

ON ES FARÀ?
Alberg J.M. Batista i Roca – El Masnou Av. dels Senyors Cusí i Fortunet, 52, 08320 El
Masnou (Comarca del Maresme). Ubicat a la costa del Maresme, a 18 km al nord de Barcelona,
a la vila del Masnou. L’alberg és a 10 minuts a peu de la platja i de l'estació del tren.
Com arribar:
Tren: Línia R1, estació Ocata. Sortint de la estació agafar el carrer Dr. Agell i continuar
per l'avinguda del Sr.Cusí i Fortunet fins a trobar l'alberg. Distància de l'estació a
l'alberg 800m.
Carretera: C-31 sortida 218 Mataró per la N-II al arribar al Masnou continuar per la
nacional II.
Autobús: empresa Casas: línia Barcelona-Mataró. Parada estació d'Ocata. Tel:
93.798.11.00.
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres: consell@cnjc.cat

US ESPEREM A TOTES I A TOTS A LA SEGONA EDICIÓ DE L’ÀGORA JOVE!
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