JORNADES

Peuades Joves!
Aquestes jornades pretenen potenciar
l'apoderament dels joves a la nostra societat, mirant
d'aportar un escenari de participació activa amb tres
claus d'acció:
• Un espai d'emprenedorament i de talent per
a joves que ja han deixat marcades les seves
primeres peuades a través de mostres i
testimonis.
• Un espai d'orientació per a joves que estan
a la seva etapa vital de creixement.
• Un espai de reflexió que faciliti que els
participants i assistents puguin treballar les
seves opinions, manifestacions i
conclusions.
Així mateix, hem trobat adient fer partícip al jovent
d'un marató solidari, que permetrà que ells
mateixos decideixin a quina entitat, centre o ONG
s'ha de lliurar el benefici.
En la commemoració dels nostres 20 anys de servei,
totalment implicats en el desenvolupament dels i de
les joves, ens hem esforçat per a oferir-los aquestes
jornades, fins al punt que ens emociona poder
acollir durant dos dies una bona mostra d'aquesta
generació a través de la seva veu, de les seves
capacitats, del seu talent i de les seves iniciatives.

26 / FEBRER/ 2018
ONADES DE TALENT
ESQUITXOS ORIENTATIUS
Format: Youthbreakfast
Sessions: 9:30 - 11:00h / 11:30 - 13:00h
Adreçat: Cicles formatius
Lloc: Sala Albert Camus
Amb l'objectiu d'afavorir una mostra d'emprenedoria
i de fomentar l'orientació en l'etapa vital de
creixement, hi haurà a l'abast dels participants taules
dinamitzades per joves (emprenedors de diversos
camps d'acció, testimonis de les pròpies experiències
en tot el procés: iniciativa, gestió, resolució i posada
en marxa); i també taules dinamitzades per tècnics i
professionals de recursos que poden facilitar aquest
guiatge.

BATEC DE FINESTRES OBERTES
Format: Taula rodona (Feed-Back)
Horari: de 18:00 a 20:00h
Adreçat: Cicles formatius i públic en general
Lloc: Sala Albert Camus
A través d'aquesta taula interactiva diferents
tertulians/nes posaran de manifest la situació actual
en la qual es troba el jovent a l'hora de formar-se i
posar-se a fer feina. Amb una posada en escena
informal permetrà una retroacció amb els assistents i
obrir un espai de reflexió, opinió i debat.

27 / FEBRER/ 2018

ONADES D'experiencies

Format: Youthbreakfast
Sessions: 9:30 - 11:00h / 11:30 - 13:00h
Adreçat: estudiants de Batxiller
Lloc: Sala Albert Camus
Jornada que pretén donar a conèixer experiències
formals i no formals a través de programes,
projectes, plataformes, entitats, ONG o per iniciativa
pròpia.
En aquesta ocasió, hi haurà estacions ambientades i
dinamitzades per membres d'aquests moviments i
accions. Hi haurà també una zona d'espais de
tertúlia amb joves que van partir a conèixer món.
Un matinal fascinant d'onades d'experiències!

Explosion!
EXPOSICÓ D'ART I TALENT
Format: Expo-Action!
Horari: de 19:00 a 23:00h
Adreçat: joves
Tant la Sala Albert Camús com el carrer seran
escenari de l'art i el talent que els joves , amb
peuades silencioses han anat perfeccionant i que ara
mateix estan preparats per a ser els protagonistes.
Una exposició molt peculiar: jove i per a joves.
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MARATÓ SOLIDARI
Aquestes jornades també oferiran
l'oportunitat d'expresar un sentiment
de generositat, ja que amb la
participació assistència a cada activitat
s'adquirirà UNA PEUADA, que podrà
optar al sorteig de 700€ i 300€
respectivament, per fer efectiva una
donació a una causa benèfica i
solidària.

JORNADES
26 i 27 . febrer . 2018

MOLÍ DE BAIX
Servei de Joventut

PEUADA
SOLIDARIA

C/Lannion 136 - Sant Lluís
971151061 – 686861868
molidebaix@ajsantlluis.org

*Aquesta donació anirà a càrrec del departament de
Joventut de l'Ajuntament de Sant Lluís.

Departament de Joventut
Ajuntament de Sant Lluís

DL ME-19/2018

MOLÍ DE BAIX
20 anys de servei de Joventut

