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Jovestiu és un programa d’activitats d’estiu per a joves que 

ofereix un ventall de possibilitats formatives, esportives, 

culturals, de lleure, etc.

Jovestiu es desenvolupa durant part del període de vacances, el 

juliol, i s’adreça als i les joves dels 14 als 30 anys.

PRESENTACIÓ
JOVESTIU
ÉS
OCI
CULTURA
EXPERIMENTACIÓ
PARTICIPACIÓ

al jovestiu’14 existeixen 4 
tipologies d’activitats:

FORMA’T!
activitats formatives de diferents 
continguts temàtics per donar 
gust i color a l’estiu.
NOVETAT! 2 programacions 
paral·leles: 

    - JOVES 14 a 17 ANYS

    - JOVES 18 a 30 ANYS 

INFORMA’T!
activitats informatives adreçades 
a joves a partir de 16 anys, 
enguany sobre diferents formes 
de viatjar. 

MOU-TE!
activitats esportives en les quals 
la diversió està assegurada. de 14 
a 30 anys.

ESPAI 0
Nits d’estiu al Parc de sant julià. 
música, tallers, espectacles... i molt 
bon rotllo!  Begudes i sopars a la 
fresca a càrrec de diferents entitats 
juvenils. del 22 al 25 de juliol de 
2014, de les 19h a la 1h.
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inscripció a 2 o més activitats del Forma’t!: 20 % de descompte sobre el total del preu!
més promocions del jovestiu’14 a través del Facebook i twitter. segueix-nos!
L’organització es reserva el dret de modificar el programa previst.
també podeu consultar la programació a www.siaj.net i a www.vilafranca.cat.

LLOC
siaj (servei d’informació i 
assessorament per a joves)
c/ de la Font 43, baixos 

HORARIS
Fins al 27 de juny: 
matins de dilluns a divendres d’11h 
a 14h i tardes de dilluns a dijous 
de 17h a 19h.
A partir del 30 de juny:
de dilluns a divendres de 10h a 14h. 

Per  a més informació:
joventut@vilafranca.org
93 892 20 20 (siaj, d’11h a 14h).

INSCRIPCIONS

PROMOCIONS

emplena la butlleta que trobaràs en aquest programa i recorda els terminis d’inscripció de cada activitat.

FORMA’T!  -  Fins al 27 de juny de 2014 (excepte el tast de cerveses)
MOU-TE! (Torneig de fubol)  -  Fins a dos dies abans de l’activitat
INFORMA’T!  -   Fins a dos dies abans de l’activitat



PROGRAMACIÓ
FORMA’T! 14-17 ANYS

FORMA’T! 18-30 ANYS

INFORMA’T! 16-30 ANYS

MOU-TE! 14-30 ANYS

Premonitors de lleure
JOVES AGENTS DE LA SALUT
INICIACIÓ A TÈCNIC ESPORTIU
GRUP DE CONVERSA D’ANGLÈS
CUINA D’INICIACIÓ
REBOSTERIA TRADICIONAL I CREATIVA
ROBOTIX
PERCUSSIÓ I BATUCADA
INICIACIÓ AL DISSENY DE PERSONATGES PER A VIDEOJOCS
IMATGE PERSONAL
PRODUCCIÓ DE MÚSICA ELECTRÒNICA AMB ABLETON LIVE

eSPORT, LLEURE I VALORS
GRUP DE CONVERSA D’ANGLÈS
INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
COM HA DE SER EL MEU WEB?
ROBÒTICA AMB ARDUINO
MONOGRÀFIC CUINA: CUINA D’AUTOR A BAIX COST
MONOGRÀFIC CUINA: ENTREPANS CREATIUS
TRAPILLO I L’ART DE FER GANXET
INICIACIÓ ALS REMEIS CASOLANS
TAST DE CERVESES
MASSATGES A LA FRESCA

VACANCES ECONÒMIQUES A MIDA
SUPERVIVÈNCIA A LA MUNTANYA

TORNEIG DE FUTBOL 7
MIX KOREO I RITMES LLATINS AL COMPLEX AQUÀTIC
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14
15
16

17
18
19
20
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22
23
24
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28
29

30
31
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PREMONITORS DE LLEURE
A càrrec de l’Escola traç-associació diomira

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)

Places: Mínim 15 i màxim 25

Duració: 20 hores

Nombre de sessions: 5

Calendari: De dilluns 7 a divendres 11 de 

juliol, de les 10h a les 14h.

Lloc: L’Escorxador

C/ de l’Escorxador, 19 – 21

Preu: 20 €

Observacions: Es lliurarà un certificat.

Iniciació al lleure educatiu adreçat A aquells joves amb interès 

en realitzar activitats amb infants i joves, EN casals d’estiu, 

colònies, campaments, monitors voluntaris en associacions de 

lleure, ludoteques...
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JOVES AGENTS DE LA SALUT (JAS) VII EDICIÓ
A càrrec de JES (Joves Educadors/es per a la Salut)

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)

Places: Mínim 8 i màxim 20

Duració: 24 hores

Nombre de sessions: 5 sessions a l’aula, 

més les sessions pràctiques.

Calendari: De dilluns a divendres del 

30 de juny al 4 de juliol, de les 17h a les 

20h /  Sessions pràctiques: 9, 16 i 23 de 

juliol, de les 15h a les 17h.

Lloc: L’Escorxador

C/ de l’Escorxador, 19 – 21

Preu: Gratuït

Observacions: Es lliurarà un certificat.

La formació Joves Agents de Salut pretén formar a joves 

voluntaris/àries en temes relacionats amb la salut perquè, 

posteriorment, puguin organitzar activitats i campanyes per 

intervenir en el seu grup d’iguals. L’objectiu principal és formar 

i crear un grup de treball de joves en relació a la prevenció i 

promoció de la salut.
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INICIACIÓ A TÈCNIC ESPORTIU
A càrrec de l’Escola traç-associació diomira

Places: Mínim 15 i màxim 20

Duració: 20 hores

Nombre de sessions: 5

Calendari: Del 30 de juny al 4 de juliol, 

de les 10h a les 14h.

Lloc: Escola Pau Boada

C/ de l’Espirall, 45

Preu: 20 €

Observacions: Cal portar roba i calçat 

d’esport. Es lliurarà un certificat.

Curs teòrico-pràcic d’iniciació al monitoratge esportiu. 

Adreçat a aquells joves que desitgin iniciar-se a l’àmbit de la 

dinamització i orgAnització d’activitats

 fisicoesportives. 

FORMA’T TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)
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GRUP DE CONVERSA D’ANGLÈS
A càrrec de Pekka Österberg, jove finlandès que està desenvolupant un projecte de

voluntariat europeu a Vilafranca 

Places: Mínim 5 i màxim 10

Duració: 9 hores

Nombre de sessions: 6

Calendari: Els dimarts, dimecres i 

dijous, de l’1 al 10 de juliol, de les 17h 

a les 18:30h.

Lloc: L’Escorxador

C/ de l’Escorxador, 19 – 21

Preu: 22,5€

Observacions: Cal tenir un nivell 

intermig de l’idioma.

Espai informal d’aprenentatge de la llengua anglesa a través 

d’un grup de conversa dirigida. Hi haurà un dinamitzador del 

grup i mitjançant una metodologia eminentment vivencial i 

participativa (jocs, role-playings, dinàmiques grupals, etc.), es 

practicarà la conversa en anglès. 

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)
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CUINA D’INICIACIÓ
4 sessions a càrrec d’Arnau Grau, cuiner / 1 sessió a càrrec del programa Cuina Sense Pares (Diputació de BCN)

Places: Mínim 8 i màxim 15

Duració: 8 hores

Nombre de sessions: 5

Calendari: Els dimarts i dijous del 8 al 

22 de juliol, de les 17:30h a les 19h.

(El dia 22 de juliol de les 17:30h a les 

19:30h).

Lloc: A.VV de la Girada 

Rambla de la Girada, 15

Preu: 5 €

Observacions: Cal portar un davantal. 

Es lliurarà un dossier amb les receptes.

Curs pràctic per aprendre a cuinar tot fent receptes senzilles i 

divertides.  Aquest curs va dirigit a joves que es vulguin iniciar al 

món de la cuina elaborant plats senzills i nutritius, mitjançant 

els quals s’adquiriran les tècniques de cuina bàsiques com són 

bullir, pelar, salpebrar, arrebossar... Amb la finalitat que cada 

cuiner agafi l’autonomia i la confiança suficient per cuinar allò 

que es proposi. S’elaboraran plats de la cuina del dia a dia com 

macarrons, amanides, fideuà, etc. 

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)
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REBOSTERIA TRADICIONAL I CREATIVA
A càrrec de Montse Mubarik, cuinera especialitzada en cuina de postres

Places: Mínim 8 i màxim 20

Duració: 13 hores

Nombre de sessions: 6

Calendari: Els dilluns i dimecres del 7 

al 23 de juliol, de les 17h a les 19h. Les 2 

primeres sessions, de 17h a 19:30h.

Lloc: A.VV de la Girada 

Rambla de la Girada, 15

Preu: 20€

Observacions: Cal portar un davantal. 

Es lliurarà un dossier amb les receptes.

El taller es divideix en tres parts: rebosteria creativa 

(cupcakes, cake pops...), rebosteria tradicional (croissants, 

bombons, galetes...) i postres d’estiu (batuts, sorbets, 

granissats...). La metodologia, totalment participativa, inclou la 

realització de les receptes i la posterior degustació. 

Va dirigit a tothom que tingui interès EN EL món de la rebosteria 

sense necessitat de tenir coneixements previs ni haver realitzat 

cap altre curs.

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)
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ROBOTIX: DISSENYA I PROGRAMA EL TEU ROBOT
a càrrec de Formadors especialitzats de Robotix Penedès

Places: Mínim 8 i màxim 15

Duració: 6 hores

Nombre de sessions: 4

Calendari: Els dimarts i dijous del 8 al 17 

de juliol, de les 11:30h a les 13h.

Lloc: Sala estudi Casa Amiguet

C/ de la Palma, 24, 1r

Preu: 15 €

Observacions: És preferible que cada 

participant porti el seu ordinador 

portàtil, si no és possible, l’organització 

mirarà de facilitar-ne. 

LEGO Education, ha promogut al sud d’Europa el producte ROBOTIX, 

un projecte pioner de formació destinat al desenvolupament 

d’habilitats i competències: creativitat, innovació, emprenedoria, 

comunicació, treball en equip, resolució de problemes i foment 

d’autoconfiança. 

Es tracta d’inventar, construir i programar robots per fer que 

aquests superin tots els reptes que se li plantegin.

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)
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PERCUSSIÓ I BATUCADA
A càrrec de Víctor Solana, membre de Col·Mu, col·lectiu de joves músics de Vilafranca

Places: Mínim 8 i màxim 15

Duració: 12 hores

Nombre de sessions: 6

Calendari: Els dilluns, dimecres i 

divendres del 7 al 18 de juliol, de les 

18h a les 20h.

Lloc: La Fassina

Av. Catalunya, 22 

Preu: 20€

Taller per descobrir el món de la percussió amb l’objectiu 

d’aprendre a identificar els diferents sons i tonalitats dels 

instruments de percussió de l’Amèrica Llatina tot descobrint 

els seus ritmes. Per fer-ho es mostraran tècniques senzilles 

per executar els ritmes bàsics amb el cos i amb diferents 

instruments de percussió. També es mostrarà la manera de 

construir els propis instruments de percussió amb materials 

reciclats.   Finalment, es reprendran tots els ritmes apresos per 

crear una peça musical. 

Expressió, creació, ball, divertiment, tot en un! 

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)
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INICIACIÓ AL DISSENY DE PERSONATGES PER A VIDEOJOCS
a càrrec d’Andrés García Roldán, professor de dibuix i grafista de Videojocs

Places: Mínim 6 i màxim 12

Duració: 12 hores

Nombre de sessions: 6

Calendari: Dilluns, dimecres i divendres 

del 14 al 25 de juliol, de les 11:30h a 

les 13:30h. 

Lloc: La Fassina

Av. Catalunya, 22 

Preu: 15 €

Oferir  coneixements introductoris de com es crea un personatge 

per a videojocs tant a nivell il·lustratiu com a nivell pSIcològic i 

funcional. Es descobrirà tot el procés de creació des del disseny 

i la il·lustració en paper, fins a la versió digital. 

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)
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IMATGE PERSONAL
A càrrec d’Irene Vaqué, consultora de bellesa

Places: Mínim 8 i màxim 20

Duració: 4 hores

Nombre de sessions: 2

Calendari: El dimarts 15 i el dijous 17 de 

juliol, de les 11:30h a les 13:30h.

Lloc: Local municipal de l’Espirall

Pl. Doctor Bonet, s/n  

Preu: 5€

Observacions: Cal portar tovallola i 

palet de taronger.

Curs intensiu d’imatge personal. Durant dues sessions es 

treballaran de manera pràctica els diferents aspectes a tenir 

en compte per tenir cura de la imatge personal: maquillatge 

bàsic, maquillatge de tendència, manicura i pedicura.

Totes les tècniques es tractaran de manera personalitzada a 

cada assistent. 

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)
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PRODUCCIÓ DE MÚSICA ELECTRÒNICA AMB ABLETON LIVE
a càrrec d’Enoc Martínez Padró, membre de Col·mu, Col·lectiu de joves músics de Vilafranca

Places: Mínim 8 i màxim 14

Duració: 12 hores i mitja

Nombre de sessions: 5

Calendari: Els dies 2, 4, 7, 9 i 11 de juliol, 

de les 11h a les 13:30h.

Lloc: La Fassina

Av. Catalunya, 22 

Preu: 10 €

Observacions: És preferible que cada 

participant porti el seu ordinador 

portàtil. Si no és possible, l’organització 

mirarà de facilitar-ne.

Curs d’introducció al món de la creació musical enfocada a la 

música electrònica a través de l’entorn de producció musical 

Ableton Live. Les sessions estaran enfocades a modificar i 

crear bases i composicions de música electrònica, de manera 

totalment pràctica, per tal que els participants puguin aprendre 

mentre creen les seves pròpies composicions.

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (14-17 ANYS)
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Esport, LLEURE I VALORS
A càrrec de l’Escola traç-associació diomira

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)

Places: Mínim 8 i màxim 20

Duració: 9 hores

Nombre de sessions: 3

Calendari: Dilluns 7, dimecres 9 i 

divendres 11 juliol, de les 18h a les 21h.

Lloc: Escola Pau Boada

C/ de l’Espirall, 45

Preu: 20 €

Observacions: Es lliurarà un certificat

Formació especialitzada adreçada a joves que tinguin interès en 

desenvolupar activitats de lleure de tipus esportiu, o bé tècnics 

esportius que vulguin aprofundir en la vessant educativa 

de l’esport. AQUEST pot esdevenir unA eina privilegiada per 

treballar l’educació en valors i per a la ciutadania.

L’objectiu és aprendre a utilitzar l’esport com a espai de 

convivència que facilit la participació, la formació en valors, la 

cohesió, el treball en equip o l’autogestió.
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GRUP DE CONVERSA D’ANGLÈS
a càrrec dE Víctor Solana, professor d’anglès

Places: Mínim 4 i màxim 10

Duració: 9 hores

Nombre de sessions: 6

Calendari: Els dimarts i dijous de l’1 al 17 

de juliol, de les 18h a les 19:30h.

Lloc: L’Escorxador

C/ de l’Escorxador, 19 – 21

Preu: 22,5 €

Observacions: Cal tenir un nivell 

intermig de l’idioma. 

Espai informal d’aprenentatge de la llengua anglesa a través 

d’un grup de conversa dirigida. Hi haurà un dinamitzador del 

grup i mitjançant una metodologia eminentment vivencial i 

participativa (jocs, role-playings, dinàmiques grupals, etc.), es 

practicarà la conversa en anglès.

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)
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INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
A CÀRREC DE Marc Cuscó Pozzan, fotògraf

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)

Places: Mínim 4 i màxim 8

Duració: 12 hores

Nombre de sessions: 4

Calendari: Els dimarts i dijous del 8 al 

22 de juliol, de les 17h a les 20h.

Lloc: L’Escorxador

C/ de l’Escorxador, 19 – 21

Preu: 15 €

Observacions: Cal portar una càmera 

de fotografiar amb opcions manuals. 

Curs teòrico-pràctic adreçat a totes aquelles persones amb 

ganes de fer un pas més en les seves fotografies i conèixer totes 

aquelles opcions que ens donen les cameres de fotografiar i 

que desconeixem o no sabem utilitzar bé: diafragma i velocitat, 

composició i llum, profunditat de camp i ISO, com enfocar i fer 

balanç de blancs, etc.
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COM HA DE SER EL MEU WEB? LLENGUATGE I ARQUITECTURA WEB
a càrrec dE Mònica Ramoneda, periodista especialitzada en comunicació digitaL

Places: Mínim 6 i màxim 15

Duració: 6 hores

Nombre de sessions: 2

Calendari: Dilluns 21 i dimecres 23 de 

juliol, de les 17h a les 20h.

Lloc: SIAJ

C/ de la Font, 43 baixos

Preu: 10 €

Observacions: És opcional, però 

preferentment portar un ordinador 

portàtil. 

Aquest curs és un recorregut pels principals punts clau 

d’un projecte web: definició inicial, selecció del gestor que 

s’utilitzarà, organització dels continguts a partir dels 

conceptes d’usabilitat i arquitectura de la informació, redacció i 

publicació i aplicació dels principis bàsics de posicionament web.

El repte no és tant crear el teu web, sinó ser capaç que aquest 

transmeti la imatge que vols transmetre i arribi a qui vols 

arribar.

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)
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ROBÒTICA AMB ARDUINO
A CÀRREC D’ENOC Martínez Padró, membre d’AESS (associació de robòtica de la UPC)

Places: Mínim 8 i màxim 14

Duració: 30 hores

Nombre de sessions: 10

Calendari: De dilluns a divendres del 14 

al 25 de juliol, de les 10:30h a les 13:30h.

Lloc: La Fassina

Av. Catalunya, 22 

Preu: 35 €

Observacions: Es donarà un certificat 

acreditatiu als participants. 

Curs de familiarització a la robòtica mitjançant el codi 

obert Arduino. Durant la primera part del curs es donaran 

nocions bàsiques d’electrònica, programació i comunicació. 

Posteriorment ja es passarà a la creació de robots de diferents 

tipus (teledirigits, sumo, seguidors de línies...) i  cada participant 

crearà el seu propi robot. 

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)
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MONOGRÀFIC CUINA: CUINA D’AUTOR A BAIX COST
a càrrec dE Xavi Arnan, xef d’el Racó de la Calma

Places: Mínim 10 i màxim 30

Duració: 2 hores

Nombre de sessions: 1

Calendari: Dimarts 15 de juliol, de les 

19h a les 21h.

Lloc: Restaurant el Racó de la Calma

C/ del Casal, 1 

Preu: 5 €

Aquest monogràfic es basa en presentar receptes de la cuina 

tradicional de manera creativa i innovadora. Convertir plats 

quotidians en plans sofisticats i sorprenents. 

Per a persones afeccionades a la cuina que volen fer un pas més i 

innovar en els seus plats i presentacions. 

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)
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MONOGRÀFIC CUINA: ENTREPANS CREATIUS
a càrrec d’Arnau Grau Junyent, cuiner del Restaurant La Fornal

Places: Mínim 8 i màxim 15

Duració: 2 hores

Nombre de sessions: 1

Calendari: Dilluns 7 de juliol, de les 

19h a les 21h.

Lloc: La Fornal

C/ de les Pines, 17 

Preu: 5 €

De manera creativa es donaran a conèixer com combinar 

aliments i textures que d’entrada poden semblar incompatibles 

per crear entrepans originals. L’objectiu és convertir un 

entrepà en un plat original, exquisit i sorprenent.

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)
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“TRAPILLO” I L’ART DE FER GANXET
a càrrec dE Carmen Palomino, creativa del trapillo I autora del bloc kfetama.blogspot.com

Places: Mínim 6 i màxim 12

Duració: 8 hores

Nombre de sessions: 3

Calendari: El dimecres 9, el dilluns 14 i 

el dimecres 16 juliol. De les 17:30h a les 

20:30h (excepte el 16 de juliol de 18:30 

a 20:30h.)

Lloc: Escola d’Art Arsenal

C/ de la Font, 43

Preu: 20 €

Observacions: Cal portar samarretes 

per reciclar.

El trapillo (drapet) és fàcil de treballar, és econòmic, ecològic 

i molt vistós, per això està tan de moda. Amb una bobina de 

trapillo i temps lliure per crear, hi ha moltes manualitats 

que es poden fer, utilitzant una agulla de ganxet extra gran o 

simplement amb les mans (bijuteria, complements, vestimenta, 

joguines,ETC.).

El trapillo és tela reciclada que es pot fer a casa reciclant 

samarretes. Aquí tens el teu nou hobby! T’enganxarà! 

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)
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INICIACIÓ ALS REMEIS CASOLANS
A CÀRREC D’Olga Pérez Ferrer, tècnica en jardineria i pràctica en horticultura i jardinera ecològica / Naturòpata 

De l’entitat Ecoxarxa Penedès

Places: Mínim 8 i màxim 12

Duració: 8 hores

Nombre de sessions: 4

Calendari: Els dilluns i els dimecres, 

del 7 al 16 de juliol, de les 18:30h a 

les 20:30h.

Lloc: L’Escorxador

C/ de l’Escorxador, 19 – 21

Preu: 20 €

Descoberta de les herbes remeieres, principalment de les més 

conegudes a la nostra comarca, tot aprenent a identificar-les i 

a conèixer les seves propietats medicinals. 

Es presentaran de manera pràctica els diferents preparats 

medicinals (crema, desodorant, ungüent, pasta de dents, etc.). 

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)
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TAST DE CERVESES
a càrrec d’Arnau Rovira, tècnic de cerveses artesanes l’Espiga

Es donaran les pautes més bàsiques per aprendre a degustar 

cerveses, a descobrir els seus ingredients, a conèixer el procés 

d’elaboració i les principals característiques de la diversitat de 

famílies de cerveses. 

Places: Mínim 10 i màxim 25

Duració: 1 hora i mitja

Nombre de sessions: 1

Calendari: Dijous 24 de juliol de les 

19:30h a les 21h.

Lloc: Espai 0 - Parc de Sant Julià

Preu: 4 €

INSCRIPCIONS OBERTES FINS AL 22 

DE JULIOL

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)
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MASSATGES A LA FRESCA
A CÀRREC D’Aleix Peguera, shiatsuterapeuta i quiromassatgista

Places: Mínim 4 i màxim 10

Duració: 6 hores

Nombre de sessions: 3

Calendari: Els dies 10, 16 i 23 de juliol, de 

les 18:30h a les 20:30h.

Lloc: Espai 0 - Parc de Sant Julià

Preu: 10 €

Observacions: Cal portar una màrfega, 

roba elàstica i còmoda, tovallola i coixí 

petit (opcional).

Curs d’iniciació per adquirir unes primeres nocions per fer 

massatges. Es donaran a conèixer diferents manipulacions 

bàsiques del quiromassatge, unes nocions bàsiques de shiatsu 

Namikoshi i estiraments.

Els participants aprendran de manera pràctica i vivencial a 

fer massatges, en un entorn relaxant i gaudint de la fresca del 

capvespre de julioL. 

FORMA’T! TALLERS I CURSOS (18-30 ANYS)
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VACANCES ECONÒMIQUES A MIDA
A càrrec de Núria Mallofré, tècnica en informació juvenil del SIAJ

També es comptarà amb la presència de joves que ens explicaran la seva experiència personal

INFORMA’T! XERRADES (16-30ANYS)

Places: Mínim 8 i màxim 25

Duració: 2 hores

Nombre de sessions: 1

Calendari: Dimarts 8 de juliol de les 

19h a les 21h.

Lloc: SIAJ

c/ de la Font, 43 baixos

Preu: GRATUÏT

INCRIPCIONS OBERTES FINS AL 4 DE 

JULIOL. (També et pots inscriure online 

a través de www.ciclefa.siaj.net).

Activitat que s’inclou dins el cicle fä sobre com organitzar un 

viatge amb pocs recursos: transports, allotjaments, carnets 

útils, agències de viatge, alternatives sostenibles,  etc. 

Diferents joves exposaran diferents experiències i modalitats 

de viatges.
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SUPERVIVÈNCIA A LA MUNTANYA
A càrrec dEL Centre Excursionista Penedès (CEP)

INFORMA’T! XERRADES (16-30 ANYS)

Places: Mínim 8 i màxim 25

Duració: 2 hores

Nombre de sessions: 1

Calendari: Dimarts 22 de juliol, de les 

19h a les 21h.

Lloc: SIAJ

C/ de la Font, 43 baixos

Preu: Gratuït

INCRIPCIONS OBERTES FINS AL 18 DE 

JULIOL. (També et pots inscriure online 

a través de www.ciclefa.siaj.net).

Activitat que s’inclou dins el cicle fä sobre tot allò que cal 

saber per preparar una sortida a la muntanya: què cal posar a 

la motxilla, elements d’orientació, elements de supervivència a 

la muntanya (orientació, alimentació, preparar un bivac, fer foc, 

socorrisme, senyals d’auxili, etc.)
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TORNEIG DE FUTBOL 7

MOU-TE! ACTIVITATS ESPORTIVES (14-30 ANYS)

Places: Mínim 9 i màxim 12 equips

Calendari: Dijous 17 de juliol de les 

18h a la 1h.

Lloc: Camp de futbol de l’Espirall

Preu: 10 € per equip

Observacions: Es lliurarà aigua i un 

entrepà a tots els participants.

És necessari assistir amb roba i 

sabatilles d’esport.

INCRIPCIONS OBERTES FINS AL 14 

DE JULIOL

Activitat lúdico-esportiva l’objectiu de la qual és crear un espai 

de trobada i de diversió a través de l’esport. Cal realitzar la 

inscripció de manera individual, en equips de mínim 7 persones. 

Els partits seran d’una única part de 25 minuts de durada i 

estaran arbitrats. Cada equip jugarà un mínim de 4 partits.
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MIX KOREO I RITMES LLATINS AL COMPLEX AQUÀTIC
A CÀRREC DELS Tècnics esportius del Complex Aquàtic de Vilafranca

MOU-TE! ACTIVITATS ESPORTIVES (14-30 ANYS)

Places: Mínim 15 i màxim 30

Duració: 7 hores

Nombre de sessions: 8

Calendari: Els dimarts i dijous del l’1 al 

24 de juliol, de les 11h a les 11:50h.

Lloc: Complex Aquàtic de Vilafranca 

Zona esportiva – C/ Antic Camí de Sant 

Martí nº12

Preu: 10 €

Observacions: Cal portar roba còmoda i 

tovallola petita.

Ritmes llatins és una activitat aeròbica d’intensitat alta on el 

suport musical i les passes bàsiques deriven de la salsa. Koreo 

són coreografies de passos senzills i repetitius, fet que fa que 

sigui molt fàcil seguir-les, d’aquelles cançons que més fan moure 

el teu cos. 

L’objectiu és tonificar, elevar les pulsacions, cremar calories i 

passar una estona divertida mitjançant el ball. 

Els participants podran gaudir de dues ofertes especials:

· Accés gratuït a les piscines d’estiu l’últim dia del curs, a partir de les 12h.

· Un 20% de descompte en l’abonament de la temporada d’estiu.
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Organitza: amb el suport de:

DG·DANIELJANE.COM


