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MOSAIC JOVE és una jornada 
de participació i intercanvi. 
Els i les joves som part en la 
construcció d’aquesta ciutat i 
volem fer-ho des de la diversitat i 
la col·laboració.

Ens agradaria comptar amb tu 
i compartir les activitats que et 
proposem:



Accés al mercat de treball i la formació

Lluita contra l’estigmatització

Podràs trobar-hi recursos i serveis 
que et poden ajudar en la cerca 
de feina i de formació.

Punt d’informació laboral
De 16 a 21 h

El CV dels joves de la ciutat
De 16 a 21 h

Entrevista a l’ascensor
De 16 a 21 h

Donarem visibilitat a què aportem 
els joves a la ciutat a partir de la 
construcció d’un currículum 
amb els nostres coneixements, 
experiències i habilitats.

Aprèn a vendre’t en 60’.  
Podràs veure com ho fem alguns 
i algunes joves però també podràs 
practicar-ho tu mateix/a.

Rimes pels Drets Humans
De 18 a 20 h

Freestyle en positiu
De 17 a 18 h
De 20 a 21 h

Vine i digues la teva, participant 
obertament a través del rap!

Diversos joves interpretaran 
cançons de rap, amb rimes 
construïdes conjuntament sobre 
diferents temes que afecten als 
i les joves de la ciutat.

Graffitis contra 
l'estigmatització
De 16 a 21 h

Tindrem un espai per a joves que 
ens mostraran la seva visió de la 
ciutat a través dels graffitis.



Participació

Taula informativa 
de les entitats
De 16 a 21 h

Mural pel canvi
De 16 a 21 h

Què t’agradaria canviar de la ciutat? 
Podràs expressar-ho al mural que 
anirem construint conjuntament.

Espai on trobaràs informació 
sobre diverses associacions de 
Barcelona en les quals et pot 
interessar participar!

Informació d'espais per a joves

Memory jove de la ciutat
De 16 a 21 h

Mapa de recursos
De 16 a 21 h

Quines associacions o punts 
d’informació hi ha a prop de casa 
teva? Descobriràs tot això i molt més 
d’una manera ben visual!

Coneixes els diferents tipus d’espais 
de la ciutat orientats a joves? A partir 
d’aquest joc sabràs on pots resoldre 
els teus dubtes sobre diferents 
temes, demanar informació, fer 
tallers i activitats, etc.



Organitza:

Consell de la Joventut de Barcelona

Consell Municipal d’Immigració de Barcelona

Entitats participants:

ACATHI Associació Catalana per a la Integració d’Homosexuals, 
Bisexuals i Transsexuals Immigrants, Acció Escolta de 
Catalunya, Asociación Cultural Social y Arte Culinario de 
Honduras y amigos, Asociación Identidad Cultural Ecuatoriana 
Sin Fronteras, Asociación Amigos Mira España, Associació 
per a Joves Teb - Colectivo de rap La Llama, Associació 
Sociocultural Ibn Batuta, Associació Salut i Família, Centre 
d’Estudis Africans, Col·lectiu Al-Hanan, Coordinadora d'Entitats 
del Poble Sec, JOVECU Asociación de Jóvenes Ecuatorianos en 
Catalunya, Joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya, 
Joves d'Esquerra Verda, Juventudes Amigos Mira España, 
Servei Civil Internacional de Catalunya, El Parlante, FEDEBOL 
Federación de entidades bolivianas en Catalunya, FEDELATINA 
Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya, TEAC 
Taller Ecuatoriano de Arte y Cultura.


