10a Jornada Formativa
per a Consellers
i Conselleres Escolars
i Delegats i Delegades
de Classe

Celebrem enguany la 10a Jornada de Formació de Consellers
i Conselleres Escolars i Delegats
i Delegades de Classe, que organitza l’Ajuntament mitjançant
l’Oficina Jove d’Emancipació,
del Servei d’Esports i Joventut, amb l’objectiu d’oferir-vos
un espai de formació, però
també de relació i d’intercanvi
d’experiències, per tal que participeu de forma activa als instituts de la ciutat.

Divendres, 27 de gener de 2017
Centre Cultural la Bòbila

Enguany volem que us impliqueu una mica més en el vostre barri i us
convidem a prendre part en el procés participatiu L’Hon dels barris. Comptem amb les vostres idees per acabar de definir aquest
projecte engrescador que fem a tota la ciutat. Les vostres aportacions són necessàries si volem sumar projectes per gaudir d’una
ciutat més cohesionada i cívica.

Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Dipòsit legal: B.00000-2017

Des de l’Ajuntament estem desenvolupant el nou Pla local de
joventut que realitzarem fins al 2019. Recordeu que a l’Oficina
Jove d’Emancipació de L’Hospitalet, ubicada a la Casa dels Cargols, podeu consultar els detalls així com disposar de totes les
informacions i els serveis per als joves de L’Hospitalet.

Centre Cultural la Bòbila
Plaça de la Bòbila, 1. 08906 L’Hospitalet
Telèfon: 93 480 71 82
ccultural.labobila@l-h.cat
www.labobila.cat
Metro L5: Can Vidalet
Trambaix T1-T2-T3: Ca n’Oliveres

HORARI

ALUMNES

HORARI

PROFESSORAT
Organitza:

9h

10 h

Participació i voluntariat juvenil

Participació i voluntariat juvenil

Taula rodona a càrrec de representants dels col·lectius següents:
EntreJoves (projecte de participació jove), Voluntaris L’H,
Bruixes, Associació feminista i Consell de Nois i Noies

Taula rodona a càrrec de representants dels col·lectius següents:
EntreJoves (projecte de participació jove), Voluntaris L’H,
Bruixes, Associació feminista i Consell de Nois i Noies

9h

Moderador: Cristian Alcázar, tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Moderador: Cristian Alcázar, tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament de L’Hospitalet

Com vols que sigui el teu barri?
Participa a LHon dels barris!

Com vols que sigui el teu barri?
Participa a LHon dels barris!

10 h

Servei d’Esports i Joventut
Ajuntament de L’Hospitalet

Ens trobaràs a:

Facebook: facebook.com/Joventut.LH
Twitter: @Joventutlh
Web: joventutlh.cat
Associació d’Estudiants de L’Hospitalet (AEL’H)

Regidoria de Participació Ciutadana

Regidoria de Participació Ciutadana

Ens trobaràs a:

11 h

Pausa

11 h

Pausa

Facebook: facebook.com/aelhospitalet
Twitter: @estudiantslh
Web: aelh.cat
Col·laboren:

Centre Cultural la Bòbila
Oficina de Voluntariat de L’Hospitalet
11.30 h

13.30 h

Dissenyem el nostre espai jove
Dinamitzat per AEL’H, EntreJoves i CNiN

Fi de la Jornada

11.30 h

La participació des de la mirada
de la neuroeducació
A càrrec de Maria Navarrete de l’Associació Cultural Ai, Carai!

13.30 h

Fi de la Jornada

Bruixes, Associació Feminista
Consell de Nois i Noies
Associació Cultural Ai, Carai!

