PROGRAMACIÓ
AL FEBRER

FEBRER ― MARÇ 2021

Posem en marxa la creació d’un nou Pla Local de Joventut per Vic.
Busquem la manera de trobar la resposta als nous reptes que la societat
actual llença als joves! Els ODS (Objectius pel Desenvolupament
Sostenible) ens permeten repensar com volem la societat del futur i
volem construir el nou PLJ a partir d’aquests objectius! Proposem
diferents sessions de participació oberta perquè puguis dir-hi la teva!
APUNTA’T A LES SESSIONS QUE MÉS T’INTERESSIN!
DIJOUS, 11 DE FEBRER, A LES 18.00, AL VICJOVE

Treball decent i indústria; l'Educació de qualitat i la cultura

Sessió oberta de diagnosi del Pla Local on treballarem els temes d’educació, treball i la cultura a través dels ODS.
DISSABTE, 20 DE FEBRER, A LES 12.00, AL VICJOVE

Salut i benestar

Sessió oberta de diagnosi del Pla Local on treballarem els temes de salut, mobilitat, esports, etc. a través dels ODS.
DIVENDRES 26 DE FEBRER, A LES 18.00, AL VICJOVE

Acció pel clima, cooperació i igualtat de gènere

Sessió oberta de diagnosi del Pla Local on treballarem els temes de sostenibilitat, igualtat de gènere i cooperació a través dels ODS.

AL MARÇ

Totes les sessions es faran online. Inscripcions: www.vicjove.cat

DIVENDRES, 5 DE MARÇ, A LES 19.00, AL VICJOVE

Tastet d'Alhayat o la suma dels dies

ALHAYAT o la suma dels dies parla de l’eterna espera que pateixen els milers de refugiats als camps després d’haver realitzat el
viatge més llarg i difícil de les seves vides.
En aquest cas veurem un tastet de l’obra i una posterior xerrada amb dos dels seus intèrprets -Moha Amazian, vigatà, i Manar
Taljo- i la seva directora i coautora, Aura Foguet. Es parlarà de la seva experiència als camps de refugiats, del conflicte de les
persones refugiades i de la creació d’una obra sobre aquesta temàtica tan delicada, complexa i controvertida.
A PARTIR DE DIVENDRES, 12 DE MARÇ, A TRAVÉS DE LES XARXES @VICJOVE I @VIC.COOPERACIO

Què són els objectius de desenvolupament sostenible?

Les persones joves són potencials agents de canvi amb molta capacitat d’acció, per això volem saber què en saben sobre els
Objectius de Desenvolupament Sostenible i quin és el seu compromís en l’assoliment d’aquests.
A través de petits discursos que es penjaran a les xarxes de @Vicjove i @VicCooperació, podrem saber què pensen joves de la
ciutat sobre els ODS i quin és la seva posició activa davant d’aquest repte global.
DIVENDRES, 26 DE MARÇ, A LES 17.00H, AL VICJOVE

Artivisme al carrer

La il·lustradora i muralista Iris Serrano, realitzarà un mural a l’espai públic per fomentar l’art urbà com a eina de transformació social.
La força de la seva pintura desperta emocions i esdevé motor de canvi, en aquest cas pels joves.
Durant tota la tarda diversos joves de la ciutat faran actuacions d’altres formes d’art urbà.

A+

ORGANITZA:

UNITAT DE COOPERACIÓ I VICJOVE. PROGRAMA QUE S’EMMARCA DINS DEL PLA DE SENSIBILITZACIÓ 2021

Xerrades i tallers per a joves:
DILLUNS 15 DE MARÇ DE 19.00 A 21.00, ONLINE

Taller d'autodefensa feminista. Aprenem a defensar-nos a nosaltres mateixes
L’autodefensa és l’apoderament del propi cos i les pròpies accions, aquest taller introductori ens ensenyarà com mantenir la
calma, gestionar l’espai, avaluar les situacions que percebem de risc, millorar la comunicació i l’autodefensa física.
DINS ELS ACTES DEL 8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES. ACTIVITAT GRATUÏTA DIRIGIDA A DONES CIS I TRANSEXUALS.

Inscripcions: https://forms.gle/bkaatTQtJyswkohA8
MARÇ DE 9.00 A 13.30, AL RECINTE FIRAL EL SUCRE

Càpsula. Jornades d'orientació acadèmica
Jornades d’orientació acadèmica adreçades als alumnes de 4t d’ESO.

LES JORNADES ES REALITZARAN EN FORMAT ONLINE DURANT EL MES DE MARÇ. ORGANITZA: CONSELL COMARCAL D’OSONA

Exposicions a "El Mur":
DE L’1 AL 31 DE MARÇ, AL VICJOVE

Dona, Força, Canvi
Una exposició de la Fundació Vicenç Ferrer, que mostra la vida quotidiana de diverses dones que han aconseguit trencar
amb les estructures socials que oprimeixen les dones a la Índia, aconseguint un futur millor per a elles i les seves famílies.
DINS ELS ACTES DEL 8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

*TOTES LES ACTIVITATS ESTAN SUBJECTE A MODIFICACIONS
DERIVADES PER LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID-19

