
ESPAI JOVE DE L'HOSPITALET
De dilluns a dijous de 17 a 20 h

GIMCANA JOVE
Dilluns i dimecres a les 18 h

CASAL DE JOVES DE VANDELLÒS
De dilluns a dijous de 17 a 20 h

GIMCANA JOVE 
Dimarts i dijous a les 18 h

Fes la preinscripció als cursos escanejant el codi QR.  Només es tindran en compte les 
inscripcions que es facin dins del termini establert per a cada curs.  
Els cursos tenen les places limitades. En cas de no arribar al mínim de persones inscrites, 
ens reservem el dret a cancel·lar l'activitat. Un cop comprovades les preinscripcions, 
t’enviarem un missatge informatiu al telèfon mòbil que ens has posat a la preinscripció 
amb els passos a seguir per formalitzar la inscripció.  El preu per curs és de 18€*. Hi ha 
una reducció del preu de les activitats en funció de la renda o les càrregues de cura 
acreditades. En cas d'excedir les places establertes per curs es prioritzarà els i les joves 
pertanyents a les següents unitats familiars:  

Famílies monofamiliars. 
Mares/tutores en situació de violència masclista. 
Mares/tutores en situació d'atur de llarga durada. 
Mares/tutores majors de 52 anys. 
Mares/tutores migrants. 
Famílies amb altres responsabilitats de cura acreditada. 

*El cost real de cada curs per persona és de 120€ aproximadament i l’Ajuntament n’asumeix el 85% del cost.
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Es faran diverses proves en què els i les joves competiran de manera 
individual o grupal i aniran acumulant punts segons la classificació

en cadascuna. Guanyarà la persona que acumuli 
més punts al llarg de l’estiu.

AGENDA
2030



REVOLUCIONA
Del 4 al 15 de juliol 

De dilluns a divendres d’11 a 13 h
[Inscripcions fins al 27 de juny]

Viatge per iniciar un recorregut al voltant teu, a través 
de l’autoconeixement i la descoberta. Un espai de seguretat 

i d’autocura on podràs gaudir d’un temps per a tu.  Aquesta revolució 
vindrà donada de la mà de l’Esther Sánchez, terapeuta Gestalt; 

de la Romina Rótulo, musicoterapeuta; 
i de la Verónica García, coach PNL (Programació Neurolingüística)

TRES I ACCIÓ!
Del 18 al 28 de juliol 

De dilluns a dijous d’ 10 a 13 h
[Inscripcions fins al 27 de juny]

Crea vídeos impactants, únics i de forma senzilla 
amb les  tècniques bàsiques d’imatge  i vídeo que 

aprendràs en aquest curs a càrrec d’Enric Margalef, 
d’Attic Lab. 

TASTET
 TECNOLÒGIC

De l’1 a l’11 d’agost 
De dilluns a dijous de 11 a 13 h

[Inscripcions fins al 18 de juliol]
Descobrim el meravellós món de la tecnologia treballant amb 
diferents eines: robòtica, disseny gràfic, programació Arcade, 

impressió 2D i 3D, creació de videojocs amb scrache, etc. 
A càrrec de Dynamind Ments dinàmiques.

CULTURA 
URBANA 

Del 22 al 30 agost 
De dilluns a divendres d’11 a 13 h

[Inscripcions fins al 18 de juliol]

Farem un recorregut per la tendència urbana 
actual a través del breakdance, el grafitti, 

el hip-hop i el rap, com a eina per posar
 l’estètica al servei de la crítica. Aquest curs

 l’impartirà Versembrant.


