
 

 

 

TROBADA SETMANA EUROPEA DE LA JOVENTUT 
SANT FRANCESC- FORMENTERA, 4 – 5 DE MAIG DE 2019 

 

Dins el marc de les activitats de la Setmana Europea de la Joventut, es celebrarà a Sant Francesc 

de Formentera, una trobada de 20 joves de les Illes Balears, que plantejam com un foro per a 

reflexionar sobre els aspectes de la nostra vida que han millorat gràcies a les polítiques de la Unió 

Europea i la importància de participar a les properes eleccions europees. 

Durant el cap de setmana coneixerem que fa la Unió Europea per la joventut i les oportunitats 

que ofereixen els programes europeus Erasmus + Joventut en Acció i Cos Europeu de Solidaritat 

(CES). 

Les despeses de viatge, allotjament i manutenció són finançades per l’Agència Nacional 

Espanyola del programa Erasmus +  

 

OBJECTIUS 

- Promoure entre els joves, que per primera vegada podran votar, la seva participació a les 

eleccions europees. 

- Fomentar el coneixement dels programes europeus Erasmus + Joventut en Acció i Cos 

Europeu de Solidaritat (CES) 

- Presentar els projectes solidaris del CES i acompanyar els joves en el procés de creació 

d’un possible projecte solidari a través de les seves idees. 

 

PERFIL DELS PARTICIPANTS:  

Joves que per edat puguin votar per primera vegada en les properes eleccions europees. 

 

   

TERMINI D’INSCRIPCIÓ:  9 D’ABRIL. 
 

 Places limitades. PREINSCRIPCIÓ OBLIGATÒRIA.  
Per inscriure't  

https://goo.gl/forms/dURKk2jd4V3mUXTd2 

https://goo.gl/forms/dURKk2jd4V3mUXTd2


 

 

 

 

PROGRAMA DE L’ACTIVITAT 

DISSABTE  4 DE MAIG 
7:30 – 11:30 Viatge i arribada dels participants a Formentera. 
11:30 Benvinguda i presentació de l’encontre 
Dinàmiques de coneixement 
12:30 13:30 – Taller “Que aspectes de la nostra vida han millorat gràcies a la UE” 
14:00 Dinar 
15:30 16:30 Introducció als programes  Erasmus + Joventut en Acció i Cos Europeu de Solidaritat 
(CES). 
16:30 -17:30 Democràcia i jo: formes de participar i presentació dels projectes solidaris com eines 
per incidir en la millora de la nostra realitat. 
17:30 – 18:00 Pausa 
18:00 – 19:30 Laboratori de creació de projectes solidaris CES 
20:30 Sopar 
21:30 Velada temàtica Setmana Europea de la Joventut 
 
DIUMENGE 5 DE MAIG  
9:30 – 11:30 Conclusions creatives “Que fa Europa pels joves” 
Elaboració d’un mural  
11:30- 12.00 pausa 
12:00 – 13:30 la participació a les eleccions europees 
Avaluació de l’encontre 
14:00 Dinar 
16:00 – 22:00 sortida i viatge dels participants a les illes     
 

LLOC DE REALITZACIÓ: Casa de Colònies de Formentera 
 

FINANÇAMENT 

Finançat per l’Agència Nacional Espanyola del Programa Eramsus+ Joventut en Acció i la Direcció 
General d’Esports i Joventut de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les 
Illes Balears.  Activitat gratuïta. Places limitades.   
 
 

 


