
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7a ÀGORA JOVE: 
 

DESTERRANT DESIGUALTATS 
"Joves lliures de violències masclistes i discriminacions de gènere" 

 
 
 

 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 1 i 2 de febrer a l’Alberg 
Sant Anastasi de Lleida i al Centre de Recursos Juvenils la Palma  i se celebrarà 
sota el lema:  

Desterrant desigualtats:  
"Joves lliures de violències masclistes i discriminacions de gènere" 
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 OBJECTIUS DE LA 7a ÀGORA JOVE: 

 
Els objectius de la 7a Àgora Jove seran: 

1. Garantir una base formativa mínima en desigualtats de gènere i violència 
masclista. 

2. Dur a terme un anàlisi de la situació actual pel què fa qüestions de gènere per 
tal de disposar d'una diagnosi de l'estat de la qüestió a la societat en general i en 
el moviment associatiu juvenil en particular. 

3. Construir una xarxa o espai de treball d’entitats o comissions de gènere de les 
entitats per treballar de forma conjunta i amb objectius comuns sobre aquest 
tema. 

4. Motivar les entitats a treballar sobre gènere de manera continuada i 
transversal. 

5.   Actualitzar el discurs del CNJC sobre qüestions de gènere i diversitat sexual 
i reflexionar sobre com volem comunicar els posicionaments sobre gènere des 
de la joventut a la societat. 

 

 EIXOS DE TREBALL: 
 

 Desigualtats de gènere  en diferents àmbits  socials (laboral, educatiu, 

participació, salut reproductiva) 

 Violència masclista entre la joventut (prevenció i abordatge) 

 LGTBfòbia, reflexions envers la lluita contra la discriminació per motius d'identitat 

de gènere i orientació sexual. 

 
 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/les participants consultin els 
documents de referència que se’ls faci arribar des del Consell per correu electrònic. 
 
 

 I DESPRÉS DE LA TROBADA QUÈ? 
 
El resultant d’aquesta Àgora Jove servirà per tenir un discurs més definit en matèria de 
gènere, per tal de millorar la incidència en els diversos espais d’interlocució i entre les 
pròpies entitats del Consell. Alhora, després de la trobada es realitzaran accions de 
difusió dels aspectes treballats en el cap de setmana.  
 

 



 

Pàgina 3 de 4 

 

 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.  
 
 
 

 COM INSCRIURE’S A LA TROBADA? 
 
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 enviant un correu a consell@cnjc.cat 
o bé trucant al telèfon 93 368 30 80). 
 
En el cas que s’omplissin totes les places es permetria l’assistència d’un màxim de 2 
persones per entitat. 
 
El termini per les inscripcions és fins el divendres dia 17 de gener.  
 
Us demanem que sigueu rigorosos/es quan marqueu els àpats i l'allotjament, en tant 
que això té un cost i un cop allà no podem canviar el nombre de persones 
confirmades.  
 

Aquí teniu L’ENLLAÇ PER A FER LA INSCRIPCIÓ.  

 
 
 

 ON ES FARÀ? 
 

La 7a edició de l’Àgora Jove es realitzarà a l’Alberg Sant Anastasi i al Centre de 
Recursos Juvenils la Palma de Lleida.  

Adreces i mapes dels espais: 

- Alberg Sant Anastasi de Lleida (Rambla d'Aragó, n. 11, 25003 - Lleida) 

- Centre Recursos Juvenils la Palma (Carrer la Palma, n. 3, 25002, Lleida) 

 

Com arribar-hi? 

Per aquelles persones que vingueu de fóra de Lleida, a banda del transport públic o 
privat, a la inscripció trobareu l’opció d’anada i tornada amb un autocar que facilitarà 
el CNJC. Cal que indiqueu que voleu anar amb l’autocar, i més endavant us donarem 
informació detallada del lloc i hora de la sortida. 

Aquelles persones que vulgueu utilitzar transport privat, en cas que vulgueu us podem 
posar en contacte per tal de compartir el vehicle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFZzaF9IUmhrTUpOUnFHX3JMTzJYZ2c6MA
http://www.xanascat.cat/showhostel.tjc?id=237&index=12
https://plus.google.com/108877167855472931578/about?gl=es&hl=ca


 

Pàgina 4 de 4 

 

 
 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 als 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 

5a Àgora Jove – Participació i presa de decicions del CNJC 

6a Àgora Jove – Sistema educatiu, present i futur 

 

 

US ESPEREM A TOTES I A TOTS A L’ÀGORA JOVE! 

 

http://www.cnjc.cat/arees-de-treball/treball/campanya
http://www.cnjc.cat/arees-de-treball/ciutadania-i-immigracio/campanya
http://www.cnjc.cat/arees-de-treball/participacio-i-associacionisme/campanya
http://www.cnjc.cat/arees-de-treball/espai-public/campanya
http://www.cnjc.cat/arees-de-treball/participacio-i-associacionisme/campanya
http://www.cnjc.cat/arees-de-treball/educacio-formal/campanya

