Ágora Xove é un novo programa da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado
orientado á creación de espazos que faciliten a participación dos mozos galegos na vida social,
económica e cultural da nosa comunidade autónoma a través da celebración de 12 foros
estruturados a través de actividades que valoren e consoliden o protagonismo dos mozos na súa
contorna.

Ágoraxove

Os principios reitores do programa Ágora Xove son os seguintes:

Proximidade
A temática e o programa de actividades estará deseñado en función das
particularidades sociais, económicas e culturais observadas no ámbito
territorial no que se desenvolve cada un dos foros. Para o que se solicitará a
colaboración no seu deseño e desenvolvemento ás administracións locais e
ao tecido empresarial, docente e asociativo implicado.

Participación e empoderamento xuvenil
O programa de actividades de cada unha das Ágoras aspira a facilitar o acceso
á información e aos recursos existente en materia de mocidade; e promoverá a
participación activa dos mozos no desenvolvemento sostible, económico e social
da súa contorna; a través do fortalecemento do tecido asociativo.

Diálogo coa administración e a sociedade civil
A través do dialogo estruturado, Ágora Xove aspira a ser un espazo de encontro
para a reflexión conxunta entre mozos e mozas e figuras relevante da
administración e a sociedade civil galega.

OBXECTIVOS DO PROGRAMA:
1. Fomentar

o espírito emprendedor dos
mozos e mozas e apoiar á posta en marcha
de ideas innovadoras na súa contorna.

2. Promover

a participación e o diálogo
creando espazos de participación e
encontro
entre
a
mocidade,
a
administración e a sociedade civil; co fin de
intercambiar información e experiencias
sobre temáticas de interese para os mozos
e mozas.

3. Promocionar

actividades formativas e
lúdicas de carácter transversal no ámbito
da educación non formal orientadas ao
desenvolvemento da autonomía persoal
dos mozos, fomentando actuacións en
materias de voluntariado e asociacionismo.

4. Sensibilizar

sobre o medio ambiente e a
sostenibilidade á poboación nova.
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CONCELLO DE VILALBA.
Venres 4 de marzo
A través do estudo de casos de éxito e de iniciativas innovadoras,
analizaremos os desafíos e oportunidades que teñen ante si os mozos
e mozas do rural.

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Martes 15 de marzo.

Participar nun programa de mobilidade internacional é unha
experiencia cun impacto moi positivo nos mozos e mozas que a
viviron. Esta Ágora pretende ser un evento que facilite e empuxe aos
universitarios á participación neste tipo de programas.

ÁGORA
Do camiño

CONCELLO DE PALAS DE REI.
Sábado, 2 de abril.

O Camiño de Santiago é unha dos principais elementos que
conforman a identidade da nosa Comunidade Autónoma. Un
papel importante na súa conservación e dinamización téñeno os
voluntarios que realizan a súa labor nos concellos polos que transcorre. Ímolos a xuntar a todos
nun foro de intercambio de experiencias e boas prácticas.

Ágora
noite

CONCELLO DE OURENSE.
Xoves, 7 de abril.

Organizaremos unha programación de actividades divulgativas na zona
de lecer nocturno da cidade, queremos que a información xuvenil
chegue aos mozos e mozas por unha canle o máis informal e desenfadado posible, rompendo así
as barreiras que moitas veces separan á mocidade da administración.

ÁGORA
comparte

UNIVERSIDADE DE VIGO.
Mércores, 13 de abril.

As experiencias de educación non formal estanse a transformar nun
elemento moi valorado polas empresas nos procesos de selección.
Este evento aspira a ser un punto de encontro e de intercambio de ideas entre distintas entidades
e os mozos e mozas que participan e lideraran distintos proxectos de educación non formal.

Ágora
Cultura
urbana

CONCELLO DA ESTRADA.
Sábado, 7 de maio

Encontro da mocidade da comarca que terá como fío condutor a
cultura urbana. Imos contribuír a superar certos prexuízos negativos
que aínda existen contorna a esta modalidade de actividades.

ÁGORA
voluntariado

CONCELLO DE BETANZOS.
Vernes, 13 de maio.

Buscamos poñer en valor o voluntariado como experiencia
de educación
non
formal e
como
elemento
positivo
no
desenvolvemento persoal e social dos mozos. O evento contará cunha zona expositiva para
entidades de acción voluntaria, así́ como un programa de actividades formativas e solidarias.

Ágora
equipo

ALBERGUE XUVENIL GANDARÍO. Sábado, 11 de xuño.
ALBERGUE XUVENIL AS SINAS. Sábado, 18 de xuño.

A capacidade de traballar en equipo é unha das cualidades que máis
demanda o mercado laboral. A través de distintas actividades físico-deportivas e recreativas, os
participantes poderán desenvolver os principais aspectos do traballo en equipo: liderado,
habilidades comunicativas, asumir funcións de roles, etc.

ÁGORA
Música

CONCELLO DE MARÍN.
Venres, 17 de xuño.

Un espazo para a creatividade onde os músicos da comarca do
Morrazo terán un especial protagonismo. Contaremos cun amplo
programa de actividades orientadas ao desenvolvemento do talento dos nosos mozos e mozas.

Ágora
Seguridade
vial

CONCELLO DE CURTIS.
Sábado, 16 de xullo.

A través un conxunto de actividades de carácter teórico e práctico
queremos conciencia aos mozos participantes da importancia que ten adquirir hábitos de
condución segura.

ÁGORA
emprende

UNIVERSIDADE DA CORUÑA.
Mércores, 21 de setembro.

Imos a facilitarlles aos mozos e mozas as ferramentas necesarias para
emprender con garantías de éxito. A través de accións formativas e da posta en valor de casos
de éxito, pretendemos difundir a cultura emprendedora entre os alumnos dás distintas escolas e
facultades dá UDC.

