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Trobada de Joves 2007 organitzada per Casals de Joves de Catalunya

  

  
La Trobada de Joves 2007 és una mostra del que són i del què fan els joves de les entitats juvenils
de Casals de Joves de Catalunya. A la vegada que vol ser un punt de trobada per a altres joves que
també estiguin compromesos amb el seu entorn, per això també hi participaran joves d'altres entitats
juvenils properes, de la resta de l'estat espanyol i fins i tot d'altres entitats juvenils europees.
  
Aquesta trobada es realitzarà a la població d'Hostalets de Balenyà (Osona) els dies 12, 13 i 14
d'octubre. Durant aquests dies es realitzaran tot tipus d'activitats representatives del col·lectiu
juvenil. Així doncs, trobarem des d'activitats esportives, de debat social, artístiques fins a
espectacles i concerts musicals.
  
Es crearan Espais Temàtics per agrupar les diverses activitats. Cadascun d'aquests espais temàtics
s'ubicaran en un espai físic independent i realitzaran la seva pròpia programació de forma
simultània. Els Espais Temàtics de la trobada seran 8: Artístic, Esportiu, Musical, de Simulació, de
Cultura Popular, de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, d'Acció social i de Trobada
Casalera.
  
A més a més hi hauran actes centrals com l'acte d'inauguració, activitats lúdiques les nits de
divendres 12 i dissabte 13 i un dinar popular de cloenda el diumenge 14.
  
Per a l'allotjament dels participants s'habilitarà una zona d'acampada.
  
Hi haurà una quota de participació de 50€ que permetrà participar de totes les activitats i que també
cobrirà els àpats i el càmping dels 3 dies.
  
Però moltes de les activitats seran també obertes a tota la població de la zona i als visitants.
D'aquesta manera, aquesta trobada no tan sols estarà limitada a la gent que s'hagi inscrit.
  
Aquesta és una activitat pensada per a joves a partir de 18 anys a la qual convidem als membres de
les entitats federades de Casals de Joves de Catalunya, però també als membres d'entitats
integrades en plataformes de les participem activament com el Moviment Laic i Progressista (Esplac
i Acció Escolta de Catalunya), la Coordinadora Estatal de Entidades Progresistas de promoción de la
Participación Juvenil, i l'European Confederation of Youth Club (ECYC), a més d'altres entitats i
col·lectius interessats en participar d'aquest projecte.
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