CONSELL NACIONAL DE
LA JOVENTUT DE CATALUNYA

PER A MÉS INFORMACIÓ, CONTACTEU AMB NOSALTRES A
CONSELL@CNJC.CAT · WWW.CNJC.CAT

JOVES D’ORÍGENS DIVERSOS,
CONSTRUÏM CIUTADANIA
JORNADA SOBRE DIVERSITAT I PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA
DIJOUS 15 DE DESEMBRE DE 17H A 21H
SALA D’ACTES DE LA DG DE JOVENTUT I LA DG PER A LA IMMIGRACIÓ
C/ CALÀBRIA, 147, BARCELONA

JOVES D’ORÍGENS DIVERSOS,
CONSTRUÏM CIUTADANIA
JORNADA SOBRE DIVERSITAT I PARTICIPACIÓ ASSOCIATIVA

17H BENVINGUDA

INTRODUCCIÓ
La societat està en contínua transformació i el món associatiu és motor i
alhora reflex d’aquests canvis. Cada vegada hi ha més diversitat d’orígens
entre els i les joves que formen part de les entitats juvenils, i cada vegada hi
ha més associacions que representen a diferents col·lectius procedents de les
migracions. Tanmateix, al món associatiu juvenil encara li queda camí per
recórrer per a assolir una perspectiva intercultural, integradora i oberta que
reflecteixi la creixent diversitat social.
Per tal que les entitats juvenils esdevinguin una eina per avançar cap a la
cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la plena ciutadania, el Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), en col·laboració amb la
Direcció General per a la Immigració i la Direcció General de Joventut
de la Generalitat, organitza aquesta jornada sobre diversitat i participació
associativa.

OBJECTIUS:

A QUI S’ADREÇA

S ensibilitzar les entitats juvenils
sobre la diversitat social i cultural de la joventut del país.
> Fomentar la participació associativa de joves de diversos orígens
així com l’increment de la diversitat en les mateixes entitats.
> Difondre experiències de
treball a favor del foment de
la participació associativa i
del treball en xarxa des d’una
perspectiva intercultural.
> Promoure el debat sobre els
reptes i les oportunitats de la
participació associativa en relació a la cohesió social.

>

>

PROGRAMA

 embres d’entitats juvenils o
M
serveis per a la joventut
> Tècnics i tècniques de les entitats juvenils
> Totes les persones interessades
en aprofundir en matèria de
participació i diversitat
Import Gratuït

INSCRIPCIONS
El període d’inscripcions s’obrirà el
dia 1 de desembre. El formulari
d’inscripció estarà disponible al
portal www.agendaimmigracio.cat.

Benvinguda de per part del CNJC,
la DG Joventut i la DG per a la
Immigració. Breu presentació del
CNJC.

17,30H PONÈNCIES
 iquel Àngel Essomba,
M
Director del Centre UNESCO
de Catalunya.
> Fuad Saou, membre del CEAC,
d’Ibn Batuta i ex-secretari del CJB.
>

18,30H PAUSA CAFÈ
18,45H RELAT D’EXPERIÈNCIES
Diferents entitats presentaran les
seves experiències en l’àmbit del
foment de la participació i la diversitat, per tal d’intercanviar idees i
recursos que puguin ser d’utilitat.
Entitats assistents:
P
 rojecte Rossinyol. Iniciativa de
la Universitat de Girona que pretén establir una xarxa de relacions
entre estudiants universitaris i
alumnes d’origen estranger de les
escoles i centres de secundària.
>A
 ssociació per a Joves TEB. Entitat que treballa pel foment de
>

la participació en xarxes socials,
ciutadanes, tecnològiques,etc.
principalment al seu entorn més
proper, el barri del Raval.
> Tots som una colla. Iniciativa de
la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) per a
la integració de població nouvinguda dins el món casteller.
> A
 CATHI. Associació Catalana per la Integració
d’Homosexuals, Bisexuals i
Transsexuals Immigrants.

20H TALLER PARTICIPATIU
Dinàmica de grup a càrrec de la
Borsa de Formadors i Formadores
del CNJC, per posar en comú les
idees i aportacions sorgides de la
jornada.

20,45H CLOENDA
Cloenda per part del CNJC, la DG
de Joventut i la DG per a la Immigració.

