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3 en curt

les jornades es clausuren avui dematí al cercle artístic

Els joves analitzen el fenomen
de les comunicacions 2.0
els consells de la joventut de Balears, catalunya i València debaten a Menorca
sobre la influència en la societat de les noves tecnologies de la informació
carles trujillo

isaac pons de rosa

Ciutadella

Els canvis en la comunicació i la
comunicació global, l’evolució de
la tecnologia i l’aparició dels 2.0
són alguns dels temes que aquests
dies estan tractant a Ciutadella
uns 80 joves d’entre els 17 i els 30
anys de Balears, Catalunya i el País
Valencià que participen a la XIII
Trobada Triangle Jove, unes jornades organitzades pels Consells de
la Joventut d’aquestes comunitats
autònomes, que es celebren amb
una periodicitat anual. En aquesta ocasió, el lema de la Trobada és
“Els temps estan canviant 2.0”, i
ha de servir per analitzar i debatre
sobre aquest moment en el que les
noves tecnologies de la informació
i la comunicació formen part dels
hàbits de la majoria de joves, i que
aquestes, alhora, tenen un paper
cada vegada més rellevant en les
relacions socials, mobilitzacions i
comunicacions de les entitats.
finaliTaT
Els participants en aquest punt
d’encontre, entre els que hi ha
membres de joventuts polítiques,
sindicals, culturals, d’entitats de
cooperació local o de consells locals de joventut, van debatre sobre qüestions com la participació
2.0, les polítiques públiques de
participació, les potencialitats de
les noves tecnologies de la informació, l’ètica i la política d’aquestes eines, l’impacte que tenen en
la població juvenil i com ha de
respondre l’associacionisme.
Segons la presidenta de la Fundació Triangle Jove, Àngela Garcia, aquesta trobada serveix per
organitzar debats sobre temes

Els més joves de la secció d’Atletisme del Centre Cultural de Sant
Lluís organitzen avui capvespre
“Tots amb l’atletisme”, un variat
espectacle en el que hi participaran diferents grups i entitats,
amb l’objectiu de recaptar fons
per al Centre Cultural de Sant
Lluís.
Està previst que participin en
l’esdeveniment Alba Estudi de
Dansa, SomGospel, Gimnàstica
Pasqual Calbó, Patrici-Gloria Teatre2 i el Grup Vidalba, a més dels
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a través de quina entitat assisteix a aquestes jornades?

Sóc membre d’AVALOT de Ca�
talunya, els joves sindicalistes
d’UGT, però independents del
que és el sindicat. Fem tasques
de formació i orientació labo�
ral a joves però d’una manera
‘light’, oferim una gran diver�
sitat de cursos de formació,
perquè estiguin formats quan
entrin al món laboral. També en
fem per a delegats d’empresa.
Què en pensa de la Trobada
Triangle Jove organitzada
pels Consells de Joventut?

grups de treball i
concert. al

capvespre,
a l’institut
josep Maria
Quadrado, els
joves es van
organitzar en
petits grups
de feina; i al
vespre van
assistir al concert que es va
fer a la plaça
des Pins
actuals. Per exemple, ahir dematí es van reunir al Cercle Artístic
on diversos especialistes van fer
unes ponències. És el cas de Vicenç Partal, l’impulsor de Vilaweb,
el portal informatiu més antic de
les terres de parla catalana, o de
Llorenç Valverde, el vicerector de
Tecnologia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
A partir d’aquestes exposici-

ons, es va fer una taula rodona per
debatre sobre aquestes qüestions
relacionades amb la comunicació i
les noves tecnologies, i que va servir també per parlar de fenòmens
com el Moviment 15M. A més, es
van donar a conèixer fórmules per
introduir les entitats a les xarxes
socials.
Ja a la tarda, els joves es van
reunir a l’Institut Josep Maria

integrants de la secció d’Atletisme de l’entitat organitzadora. Hi
haurà desfilades de models, espai
per a la dansa, la música, actuacions teatrals, de gospel i altres
sorpreses.
El preu de l’entrada és un donatiu de 5 euros, i està previst
posar una capsa a la taquilla per
a la Fila Zero. La recaptació que es
faci es destinarà a l’adquisició de
l’equipació d’aquest any del club
d’atletisme. L’esdeveniment tindrà lloc a partir de les 18 hores a
les instal·lacions de l’Orfeó Maonès, al carrer de Gràcia de Maó.

Quadrado, on es van organitzar
en sis grups de treball rotatius,
en cadascun dels quals es tractava un tema concret. Allà es va
discutir per extreure una sèrie
de conclusions, que quedaran
plasmades en la declaració de la
Trobada.
Ja el vespre, la Plaça des Pins
va ser l’escenari d’un sopar popular i un concert amb diferents

ccesll

Gala en benefici del Centre
Cultural de Sant Lluís
Ciutadella

membre d’AVALOT
de Catalunya
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avui capvespre a l’orfeó maonès

redacció

fadua
baaza

cartell. l’es-

deveniment
servirà per
recaptar fons
per a les equipacions de la
secció d’atletisme

Són unes jornades molt interes�
sants en les que es crea molta
polèmica, hi ha molta interacció
entre els participants. S’exposen
moltes opinions i els punts de
vista de les entitats.
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És
enriquidor?

Sí, perquè tu pots pensar que
en saps molt d’una cosa i des�
prés veus que és d’una altra
manera, i això enriqueix. Cada
un explica a partir de les seves
experiències personals, i et po�
den servir a tu i et poden ajudar
a no equivocar�te.

grups locals. La cloenda de les
jornades serà avui dematí a les
11 hores al Cercle Artístic, amb la
presència de la directora insular
de Joventut del Consell, Cristina
Fernández, la regidora d’aquesta
àrea de Ciutadella, Tico González,
i els presidents de la Fundació
Triangle Jove i els Consells de la
Joventut de Balears, Catalunya, i
el País Valencià.

breus
Ritmes africans al
Teatre Principal per
a la integració social
El grup senegalès Djilandiang
actua avui capvespre, a les 18
hores, al Teatre Principal, amb
“Teranga, el llegat dels griots del
Senegal”. Es tracte d’un espectacle promogut per L’Obra Social la
Caixa, emmarcat dins del projecte “Músiques del Món”. Aquest és
un Concert Escolar i Familiar que
pretén fomentar la integració i la
convivència, al mateix que vol introduir al públic infantil i juvenil
en el món de la música des d’una
perspectiva didàctica. L’esdeveniment s’organitza en col·laboració
amb la Fundació Teatre Principal
i l’Ajuntament de Maó.

