
 

Programa d’activitats

Divendres 25 de novembre 2011

9:15 hores Benvinguda  

9:30 a 10:00 hores 2a Jornada d’Intercanvi d’Experiències de 

L’Esplai Sense Fronteres: “Un grapat de Sud, un grapat de Nord: 

lideratge juvenil en acció!”

10:00 a 11:30 hores I Taula de bones pràctiques

 1.“Vente  pa‘ká: programa d’oci  alternatiu  

 juvenil”. Fundació Marianao, Sant  Boi de  

 Llobregat (Catalunya).

 2. “Casal Joves Atlas: el sud i el nord en  

 una mateixa persona jove”. Casal Infants del  

 Raval, Barcelona (Catalunya).

 3. “De la capacitació de joves líders, a   

 la Semana por los Derechos de la Juventud  

 a Bolívia- El Grupo Cimiento.  Cochabamba- 

 Bolívia”. Fundación Social Uramanta,   

 Cochabamba (Bolívia).

 4. Voluntariat i participació. Creu Roja   

 Joventut (Catalunya). 

 Modera: Umair Dar, jove Guanyador del   

 Premi Fundación Esplai al Voluntariat 2011

11:30 a 12:00 hores Descans i cafè

12:00 a 13:30 hores II Taula de bones pràctiques

 1. “La Semana por los Derechos de la   

 Juventud a Mèxic 2011: Dibuixant el   

 futur. Actuant avui”. SERAJ- Servicios a la  

 Juventud (Mèxic). 

 2. “Experiència, participació i implicació   

 social dels joves a l’Argentina” . Fundación  

 SES (Argentina). 

 3. “Del sud al nord : experiències juvenils  

 d’identitat i integració”. Fedelatina,   

 Barcelona (Catalunya).

 4. “Àgora. Proposta educativa per a la   

 participació”. Federació Catalana de l’Esplai 

13:30 a 14:00 hores Conclusions i tancament

14:00 a 16:00 hores Dinar

16:30 a 19:30 hores  Exposició permanent: “Un grapat de Sud, un  
 grapat de Nord: lideratge juvenil en acció!”

19:30 hores Benvinguda de grups de joves

20:30 hores Cinefòrum: La Ola (Dennis Gansel)

Dissabte 26 de novembre 2011

9:30 a 10 hores Preparats per transformar-vos: fotomaton matiner 

10:00 a 14:00 hores Tallers: Proposar X Transformar I
 • Participació per la convivència, a càrrec de  
 Fedelatina i Casal d’Infants del Raval
	 •	Per	un	consum	sostenible
	 •	Salut	i	Gènere,	a	càrrec	de	Creu	Roja		 	

 Joventut-Catalunya

14:00 a 15:30 hores Dinar

15:30 a 16:30 hores Qui és qui? Espai de coneixença i intercanvi

16:30 a 19:30 hores Tallers: Proposar X Transformar II
 • Participació per la convivència, a càrrec de  
 Fedelatina i Casal Infants del Raval
	 •	Per	un	consum	sostenible
	 •	Salut	i	Gènere,	a	càrrec	de	Creu	Roja		 	
 Joventut-Catalunya

19:30 a 20:30 hores Creació artístico-col·lectiva del manifest

20:30 a 00:00 hores Sopar i teatre fòrum a càrrec de Teatreviesas

Diumenge 27 de novembre 2011

9:00 a 10:00 hores Esmorzar

10:00 a 12:00 hores Visionat del manifest

12:00 hores Cloenda

Com puc participar? 
La Comunitat virtual de la setmana

L’objectiu de la comunitat virtual és que to-
tes les persones que hi vulguin participar ho 
puguin fer els dies previs, i durant la mateixa, 
i posteriorment, independentment de la seva 
participació presencial.

La setmana pels drets de la Joventut ja fa dies 
que ha començat virtualment, anima’t a parti-
cipar i fes-te membre de la comunitat virtual.

Facebook
www.facebook.com/setmanadretsjoventut.
fce
Twitter
www.twitter.com/setmanajoventut

Blog
www.http://setmanadretsjoventut.wor-
dpress.com

Inscripcions 

Per tal de garantir la participació de totes 
les persones joves que vulguin assistir a 
l’activitat, ja sigui individualment o en grup, 
podeu fer la vostra inscripció a partir del dia 
24 d’octubre 2011.

Podreu trobar tota la informació al blog de la 
Setmana:
http://setmanadretsjoventut.wordpress.com

Organitza

Amb el suport de


