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ACTIVITATS online AGENDA JULIOL 2020  
 
A partir del mes de juliol als Espais Joves hi haurà programació especial d’estiu de forma presencial. 
Seran grups reduïts ja que s’han d’adaptar els grups de convivència i l’aforament serà limitat. Es per 
això que caldrà inscripció prèvia en totes les activitats. 
Per saber quines activitats hi ha programades i per mes informació contacta amb els Espais Joves 
des dels seus canals. 
 

Segueix atent/a a les xarxes i a l’instagram de cada Espai Jove de la ciutat! 
 
 

ESPAI JOVE CAN PUIGGENER                                               @espaijove_can_puiggener  
 
 

ESPAI JOVE CAN RULL                                                                       @espaijovecanrull 
 

 

ESPAI JOVE LA CREU DE BARBERÀ (LUDOJOVE)                  @espaijove.somludo_jove 

  

 

ESPAI JOVE PANDORA                                                                            @jovespandora 
 

 

ESPAI JOVE DOCTOR PLANS                                                     @espaijove_doctorplans 
 
 

ALTRES ACTIVITATS  AGENDA JULIOL 2020  
 
1 DE JULIOL 
AQUEST DIMECRES PARLEM DE ... Viatjar Low Cost 
La nostra companya Alba ens explica que, fer un gran viatge amb pocs recursos, és possible.  
Per més informació i recursos, consulta l’infoexpress que hem publicat a la web de l’OJ   
A les 18 h a l’ Insta @sbdjove   
 
8 DE JULIOL 
AQUEST DIMECRES PARLEM DE ... Drogues 
Les drogues em provoquen curiositat, com afecten al meu cos?, quan consumeixo m’ho passo millor, 
no se per on tirar… 
El nostre company Xavi, del Servei d’Assessorament i Informació en Drogues, us resoldrà aquests 
dubtes i totes les preguntes que ens vulgueu fer a partir d’ara. Les respondrem totes el dimecres! 
A les 18 h a l’ Insta @sbdjove   
 
9 DE JULIOL 
CINEMA A LA FRESCA 
Pina, de Wim Wenders 
A les 22 h al pati de l’Estruch 
2 entrades per persona i les podras recollir a: 
- Internet: sabadellcultura.koobin.cat 
- Taquilla del Teatre Principal a partir de dilluns 6 de juliol en l’horari següent: de dilluns a dissabte, 
matins de 2/4 d’11 a 1 i tardes de 6 a 2/4 de 9. Activitat gratuïta  +info 

mailto:https://web.sabadell.cat/joves/serveis-joves/joves-publicacions/info-expres
http://lestruch.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3335&Itemid=113
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12 DE JULIOL 
CONCERT A LA FRESCA 
Jove Orquestra Simfònica del Vallès 
XI Trobada JOSV 
A les 20 h al pati de l’Estruch 
2 entrades per persona i les podras recollir a: 
- Internet: sabadellcultura.koobin.cat 
- Taquilla del Teatre Principal a partir de dilluns 6 de juliol en l’horari següent: de dilluns a dissabte, 
matins de 2/4 d’11 a 1 i tardes de 6 a 2/4 de 9. 
Activitat gratuïta 
+info 
 
16 DE JULIOL  
MECAL A LA FRESCA 
Sessió especial a la Fresca de Mecal, on es projectaran cinc curtmetratges de ficció procedents 
d’Espanya, Polonia, Australia i França 
A les 22 h al Pati de l’Estruch 
2 entrades per persona i les podras recollir a: 
- Internet: sabadellcultura.koobin.cat 
- Taquilla del Teatre Principal a partir de dilluns 6 de juliol en l’horari següent: de dilluns a dissabte, 
matins de 2/4 d’11 a 1 i tardes de 6 a 2/4 de 9. 
Activitat gratuïta  
+info 
 
23 DE JULIOL 
CINEMA A LA FRESCA 
Yuli, d’Icíar Bollaín 
A les 22 h al Pati de l’Estruch 
2 entrades per persona i les podras recollir a: 
- Internet: sabadellcultura.koobin.cat 
- Taquilla del Teatre Principal a partir de dilluns 6 de juliol en l’horari següent: de dilluns a dissabte, 
matins de 2/4 d’11 a 1 i tardes de 6 a 2/4 de 9. 
Activitat gratuïta 
+info 
 
26 DE JULIOL 
QUEDEM! Teatre musical 
Una sitcom musical centrada en com lliguen les noies i les relacions entre elles. 
A les 20 h al Pati de l’Estruch 
2 entrades per persona i les podras recollir a: 
- Internet: sabadellcultura.koobin.cat 
- Taquilla del Teatre Principal a partir de dilluns 6 de juliol en l’horari següent: de dilluns a dissabte, 
matins de 2/4 d’11 a 1 i tardes de 6 a 2/4 de 9. 
Activitat gratuïta 
+info 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://lestruch.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3336&Itemid=113
https://sabadell.cat/ca/destaquem-cultura/140043
http://lestruch.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3339&Itemid=113
http://lestruch.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3340&Itemid=113
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TAMBE ET POT INTERESSAR 

 
 
OBERTURA DE PISCINES MUNICIPALS 
A partir de la segona setmana de juliol les piscines municipals de la ciutat inicien el seu funcionament 
Consulta dates d’obertura, adaptació de l’aforament, horaris i adaptació de l’aforament a 
https://web.sabadell.cat/esport 
 
AUTOCINEMA 
Les entrades són gratuïtes i es poden adquirir per Internet fins 1 hora abans de l’inici de la sessió i a 
taquilla. Es necessita una entrada per cotxe. Aquestes entrades es dispensaran per setmana 
+info i cartellera  
 
CAMPUS D’ASTRONOMIA A SBD 
Els Campus d'astronomia són cursos d'estiu intensius, dedicats cadascun d'ells a un tema específic. 
Estan pensats per a tots els públics i també són ideals per a fer el TDR de batxillerat 
+info i preus 
 
SOPAR I CONCERT ALS JARDINETS 
Hi som! Un cicle de sopars concert a la fresca dels jardinets de la Caixa de Sabadell. 
Compra les teves entrades a Codetickets o presencialment a La Granja Urpí i a Urpí als Jardins 
Ah! I els divendres al vespre, dissabte i diumenges al migdia DJ Sessions gratuïtes 
 
 
 
 
 

https://web.sabadell.cat/esport
https://sabadellcultura.koobin.cat/
https://sabadell.cat/ca/destaquem-cultura/140055
https://astrosabadell.org/ca/oferta-educativa/campus/1052-campus-d-estiu-2017-2
https://entradas.codetickets.com/entradas/uiu
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ESTIU AL CCCB 
S’obre un laboratori de creació per a joves de 14 a 18 anys on podràs plasmar la teva pròpia experiència 
i explorar i documentar el teu entorn. Un programa de 10 tallers en col·laboració amb col·lectius de 
creadors locals que ens ajudaran a trobar les eines per explicar com veiem el món i, sobretot, si és 
possible pensar-lo d’una altra manera. 
+info i preus  
 
MOU-TE! JULIOL 
El número de juliol ens recorda que ja estem a l'estiu i ens proposa: 
- Viatjar per Europa amb el suport de Re-open EU per evitar ensurts i contratemps 
- Inscriure's als camps de treball de COCAT, SCI i la Direcció General de Joventut 
- I apuntar-se a beques, pràctiques, voluntariats i ofertes de feina 
+info 
 
VOLS FER UN CAPM DE TREBALL DES DE CASA? 
Diverses branques de l’SCI i entitats partners s’han posat a treballar perquè puguis fer un camp de 
treball des de casa. Dóna un cop d’ull als Workcamps online que et proposen! 
+info  
 
CAMPS DE TREBALL PER AQUEST ESTIU 
Des del SCIcat han publicat aquestes crides al voluntariat! 
+info 
 
CAMPS DE TREBALL A CATALUNYA 
Des del 25 de juny ja pots fer la teva inscripció als camps de treball per a Joves de 14 a 29 anys que 
gestiona la Direcció General de Joventut 
Hi tens dues modalitats: 

Camps de treball a Catalunya per a joves catalans 
Camps de treball a Catalunya en anglès per a joves catalans 
+info  
 
TARDA JOVE 
Si tens qualsevol dubte sobre sexualitat, recorda que tens al teu abast la Tarda Jove del CAP Sant Fèlix 
CAP Sant Felix, ASSIR, 4a planta         
Tlf: 93 728 44 58      
+ info www.sexejoves.gencat.cat  
 
PUBLICACIONS OJ 
A la web d’oficina Jove pots consultar i/o descarregar tots els infoexpress i càpsules que hem anat 
publicant i durant aquests mesos sobre temes que poden ser del teu interès: viatjar low cost, aprendre 
idiomes online, com fer un cv, com trobar feines de temporada, hàbits cibersaludables i molts més!  
Els trobaràs aquí 
 
SIMULADOR PER NOTA 
Simulador de la UPF per a poder fer els càlculs de la nota que s'hauria de treure a cada examen de 
les PAU en funció del Grau que es vulgui cursar. 
Interessant, oi? 
Prova-ho  
 

 
 

#espaisjoves   #estiu2020   #joves  

https://www.cccb.org/ca/cicles/fitxa/eh/233934
https://web.sabadell.cat/images/JOVES/Destaquem/Mou-te_Juliol.pdf
https://www.scicat.org/noticies/animat-a-participar-en-un-workcamp-online/
https://www.scicat.org/noticies/camp-de-treball-estiu/
http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball/informacio_camps_treball/
http://www.sexejoves.gencat.cat/
https://web.sabadell.cat/joves/serveis-joves/joves-publicacions/info-expres%20i%20a%20https:/web.sabadell.cat/joves/serveis-joves/formacio
https://www.upf.edu/web/graus/simulador#.XvXK-2j7Rdg

	Diverses branques de l’SCI i entitats partners s’han posat a treballar perquè puguis fer un camp de treball des de casa. Dóna un cop d’ull als Workcamps online que et proposen!

