
                                                      
 

 

CIMERA JUVENIL ANTIRUMORS 2021 “Let’s go global” 

 

 

!Ens complau convidar-te a la primera Cimera 

Juvenil Antirumors internacional! 

 

 

 

Què és una Cimera Juvenil Antirumors? 

És una trobada anual de persones joves compromeses amb la millora de la convivència i la 

cohesió a les seves ciutats i municipis, a través de l’Estratègia Antirumors. Aquest 

esdeveniment permet als participants compartir experiències, entendre i aprendre noves 

metodologies i construir ponts entre ciutats i persones de diferents territoris.  

Gràcies al suport del Consell d’Europa, aquest esdeveniment és totalment gratuït per a totes 

les persones que hi participen.  

Quan? 

Del 15 al 18 de juliol de 2021.  

On? 

A causa de les restriccions per la pandèmia, aquest any se celebrarà de forma virtual, a través 

de la plataforma zoom.  

Qui hi pot participar? 

Qualsevol persona d’entre 14 i 18 anys, que compti amb el suport del seu municipi, entitat o 

de l’Estratègia Antirumors.  

Idioma de la trobada: 

La trobada es desenvoluparà en castellà i anglès, amb traducció simultània 

anglès/castellà/anglès per a garantir que totes les persones puguin participar-hi.  

Com puc participar-hi? 

Contactant amb l’Oficina de Drets Civils:  

al telèfon: 93 745 19 53 o al mail: dretscivils@ajsabadell.cat 



                                                      
 
 

fes una ullada a l’agenda:*  

Agenda Cimera Juvenil Antirumors 2021 

Dijous 15 de juliol: 

15:30 – 16:00h Inauguració 

16:00 – 17:00h Trencagel i activitats d’interacció  

16:00 – 18:00h Joves com a motor fonamental a l’Estratègia Antirumors 

(tècnics/tècniques) 

17:00 – 18:30h Què ens ha ensenyat la pandèmia? (discussió / debat obert) 

 

Divendres 16 de juliol:  

10:00 – 10:30h Activitat energitzant 

10:30 – 12:00h Mapejant el nostre potencial 

19:00 – 21:00h Museu Antirumors 

 

Dissabte 17 de juliol:  

10:00 – 11:00h Esmorzar intercultural 

11:00 – 12:30h Design thinking ODS – Marc i fonaments 

12:30 – 13:00h Pausa interactiva 

13:00 – 14:30h Design thinking aplicat a l’EAR 

 

Diumenge 18 de juliol:  

10:30 – 12:00h Reptes comuns i solucions compartides 1 

12:00 – 12:30h Pausa 

12:30 – 14:00h Reptes comuns i solucions compartides 2 

14:00 – 14:15h Cloenda 

 

*El dia 8 de juliol es farà una formació bàsica sobre rumors per als participants a la Cimera  


