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AGENDA JOVE DESEMBRE 2019 

 

ACTIVITATS ESTABLES/TRIMESTRALS 

 

 

ESPAI JOVE CAN PUIGGENER  

 
INTERNET 
Espai per als joves, on disposen d’ordinadors amb connexió a Internet, per fer deures i/o oci.  
Dimarts i dijous de 17.30 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 
 
REFORÇ EDUCATIU 
Reforç educatiu als joves que cursen l’ESO 
De dilluns a dijous de 16 a 18 h 
Cal inscripció prèvia 
 
CINEMA 
Projecció de pel·lícules o sèries 
Divendres, a partir de les 17.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ESPAI NOIES 
Espai per les noies de +12 anys 
Dimecres, de 17.30 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 
 
SALA D’ESTUDI 
Sala on els joves poden accedir per estudiar o fer deures 
Dilluns i dijous de 18 a 19 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ANGLÈS 
Classes d’anglès  
Dimarts, de 18.15 a 19.15 h 
Cal inscripció prèvia 
 
REFORÇ BATXILLERAT 
Reforç als joves que fan batxillerat 
Dimecres, de 18 a 19 h 
Cal inscripció prèvia 
 

ESPAI JOVE CAN RULL 

 
ESPAI DE TROBADA 
Espai Jove obert 
De dilluns a divendres de 16 a 20 h 
No cal inscripció prèvia 
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ESPAI PING PONG 
Juguem a ping pong a l’Espai! 
Dilluns i dimecres de 16 a 20 h 
No cal inscripció prèvia 
 
ÈXIT ACADÈMIC 
Repàs escolar 
Dimarts i dijous de 17 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
BALL MODERN 
Taller de diferents balls moderns 
Dimecres, de 16.45 a 18.45 h i divendres, de 18.30 a 19.45 h  
Cal inscripció prèvia 
 

ESPAI JOVE LA CREU DE BARBERÀ (LUDOJOVE) 

 
ESPAI DE TROBADA I JOCS DE TAULA 
Espai relacional, on trobareu jocs i activitats per a joves 
De dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 
 
TAULA DE PROGRAMACIÓ ESPAI JOVE LUDOJOVE 
Espai de participació i propostes d’activitats, “Comissió de joves” 
Dijous, a partir de les 18 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove). Grup reduït 
 
SUPORT A L’ESTUDI 
Espai dinamitzat de suport a l’estudi 
Dilluns, dimecres i divendres de 16 a 17.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai jove) 
 
REFORÇ A L’ESTUDI 
Servei de reforç dirigit a grups de 5 persones, amb atenció individualitzada 
De dilluns a divendres de 16 a 20.30 h (torns) 
Cal inscripció prèvia. Complir requisits del programa CPI 
 
TALLER DE PROMOCIÓ MUSICAL 
Activitat d’iniciació de guitarra, baix, teclat i bateria 
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20.30 h  
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 
 
TALLER DE DIBUIX 
Activitat d’iniciació al dibuix 
Dijous, de 18.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 
 
TALLER K-POP 
Assaig lliure de balls 
Divendres, de 17.30 a 19.15 h  
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai jove) 
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ESPAI JOVE PANDORA 

 
ESPAI OBERT 
Espai de trobada per als joves 
De dilluns a divendres de 17 a 20.30 h 
No cal inscripció prèvia 
 
REFORÇ 
Espai destinat al reforç escolar i les tècniques d’estudi 
De dimarts a dijous de 16 a 17.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT FUTBOL, EQUIP CADET 
Dimarts i dijous de 18.30 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT FUTBOL, EQUIP INFANTIL 
Dilluns i dimecres de 18.30 a 20 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT FUTBOL, EQUIP FEMENÍ 
Dilluns i dimecres de 17 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
ENTRENAMENT DE FUTBOL, EQUIP JUVENIL 
Dijous i divendres de 17 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
SALA D’ORDINADORS 
Espai lliure per utilitzar els ordinadors, ja sigui per navegar per internet, jugar a jocs de PC, 
mirar el correu electrònic, vídeos de YouTube, etc. 
De dilluns a divendres de 17.45 a 18.30 h 
No cal inscripció prèvia 
 
CUINA 
Taller destinat a elaborar receptes i a generar hàbits d’higiene i salut 
Dimecres, de 18 a 20 h grup 2 (joves de +15 anys) 
Dijous, de 18 a 20 h grup 1 (joves de 12 a 14 anys) 
Cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE SKATE 
Taller destinat a la creació de rampes de skate per fomentar el treball manual, les habilitats i 
la cohesió de grup a través de l’interès comú 
Dilluns i dimecres de 17.30 a 18.30 h (grup 1 i grup 2) 
No cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE MANUALITATS 
Espai destinat a l’elaboració i la creativitat 
Dimecres, de 18 a 20 h (grup 1) 
No cal inscripció prèvia 
 
TRIBU 
Taller de jocs i dinàmiques amb l’objectiu de treballar la comunicació entre els joves i la 
cohesió de grup.  
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Dimarts, de 18 a 20 h (grup 1). No cal inscripció prèvia 
 
SOBRE RODES 
Espai destinat a aprendre i practicar amb diferents tipus de patinets 
Dilluns, de 18.30 a 20 h (grup 1) 
No cal inscripció prèvia 
 
BREAK 
Espai destinat al ball, on es treballa tant coreografies com l’aprenentatge d’aquest estil de 
dansa urbana 
Divendres, de 18 a 20 h (grup 1 i grup 2) 
No cal inscripció prèvia 
 
FUTBOL OBERT 
Espai destinat a fer un torneig de futbol entre tots el joves de l’Espai 
Dijous i divendres de 18 a 20 h (grup 2) 
No cal inscripció prèvia 
 
ESPAI FEMENÍ 
Espai destinat a treballar amb les noies diferents aspectes segons les problemàtiques o 
inquietuds que es vagin detectant mitjançant la realització de tallers puntuals 
Dilluns, de 18 a 20 h (grup 2) 
Cal inscripció prèvia 
 
ESPAI DE BALL 
Grup autònom de joves. Espai destinat al ball, on els/les joves poden practicar a l’hora que 
s’ocupen de l’autogestió de l’Espai. 
Dimarts, de 18 a 20 h (grup 2) 
Cal inscripció prèvia 
 
PROJECTE DE DECORACIÓ 
Espai destinat a l’elaboració d’un projecte de decoració de l’Espai Jove 
Dilluns i dijous de 18 a 20 h 
No cal inscripció prèvia 

 

ESPAI JOVE DOCTOR PLANS (Can Deu)  

 
ESPAI OBERT 
T’ofereix la possibilitat de gaudir del teu temps de lleure jugant al billar, al ping pong, jocs de 
taula o lectura entre d’altres. 
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 20.30 h 
No cal inscripció prèvia 
 
EMPENTA ESCOLAR 
S’ofereix suport als joves en les matèries que necessitin reforç acadèmic 
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16.30 a 17.30 h 
Cal inscripció prèvia 
 
BERENAR 
S’ofereix un àpat saludable a tots els joves que assisteixen a l’Espai a realitzar activitats.  
Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 17.30 a 18.15 h (l’horari pot variar en funció de la 
programació prevista) 
Cal inscripció prèvia 
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ASSESSORAMENT ACADÈMIC LABORAL 
S’ofereix assessorament individualitzat en diferents àmbits acadèmic laborals. Existeix la 
possibilitat d’acordar una data alternativa si s’escau. 
 
Dimecres i divendres de 19.30 a 20.30 h 
Cal inscripció prèvia 
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RESUM D’ACTIVITATS PUNTUALS DESEMBRE 2019 

 
1 DE DESEMBRE 
TALLER DE RAP 
T’agrada el Rap? Anima’t i vine! Tindràs l’oportunitat de gaudir-ne amb en Nel·lo C 
A les 11 h al casal Cívic Rogelio Soto 
+ info i inscripcions a: promociosalut@ajsabadell.cat 
 
2 DE DESEMBRE 
CUINA 
Taller de cuina destinat als joves de l’Espai 
Horari a concretar a l’Espai Jove Can Puiggener 
Cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE CINE: “SÈRIE” 
Visualització d’una sèrie amb contingut educatiu i resolutiu amb la finalitat de crear debat 
social (Merlí) 
De 18 a 19.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
2 i 3 DE DESEMBRE 
DECORACIÓ ARBRE DE NADAL 
Preparació de la decoració que posarem a l’arbre de Nadal del carrer 
De 17.30 a 20 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia 
 
3 DE DESEMBRE 
PROJECTE “JUGA SA, MENJA SA” 
Activitat destinada a facilitar un estil de vida saludable a través de la pràctica de l’esport i una 
bona alimentació 
De 18 a 19.45 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
MASTER CLASS DE HIP HOP 
De 17 a 18.30 h  
Cal inscripció prèvia a Arraona els Merinals 
espaijove.arraona.merinals@gmail.com     
Tel. 93 725 65 00 
 
4 DE DESEMBRE 
ENCESA DE LLUMS DE L’ARBRE DE NADAL 
Activitat conjunta amb diferents entitats i associacions de can Rull, on farem l’encesa de 
l’arbre de nadal i on hi haurà actuacions de diferents entitats i xocolatada per tots els 
assistents 
Consulteu horaris a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia 
 
JOCS POPULARS “LINX” 
Activitat que té per finalitat crear jocs grupals per apropar als joves de l’Espai i fer pinya, 
realitzant els seus propis jocs amb materials que se’ls proporcionarà 
De 18 a 19 h a l’Espai jove Doctor Plans 

mailto:promociosalut@ajsabadell.cat
mailto:espaijove.arraona.merinals@gmail.com
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Cal inscripció prèvia 
 
5 i 9 DE DESEMBRE 
DEBAT: COM DECOREM L’ESPAI JOVE? 
Dinàmica participativa per decidir com es decorarà l’Espai Jove per nadal  
De 17 a 19.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia 
 
5 DE DESEMBRE 
DECORACIÓ I ENLLUMENAT DE L’ARBRE DE NADAL DEL BARRI 
Activitat destinada a gaudir de l’acompanyament dels veïns i d’altres grups de joves per a 
poder decorar el nou arbre de nadal del barri per a poder il·luminar-lo i compartir entre tots 
una estona de lleure 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
6 DE DESEMBRE 
TORNEIG DE BILLAR 
Torneig de billar amb classificacions 
De 18.30 a 20 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
9 DE DESEMBRE 
TALLER DE CINEMA: “PELI NADALENCA” 
Visualització d’una pel·lícula nadalenca, per a preparar l’arribada de les festes. 
De 18 a 19.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE CUINA 
Cuinarem sense els pares!  
A les 18 h a l’Espai Jove Ludojove 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove). Màxim 15 assistents 
 
10 DE DESEMBRE 
ALTRES REALITATS AL NADAL 
Activitat/taller per conèixer altres realitats que es donen a l’hivern, taller on es pretén 
conscienciar sobre famílies sense llar o sense recursos entre d’altres 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia 
 
PROJECTE “JUGA SA, MENJA SA” 
Activitat destinada a facilitar un estil de vida saludable a través de la pràctica de l’esport i una 
bona alimentació 
De 18  a 19.45 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
MASTER CLASS DE SHUFFLE 
Vine i aprèn aquest estil de dansa! 
De 17 a 18.30 h 
Cal inscripció prèvia a Arraona els Merinals 
espaijove.arraona.merinals@gmail.com     
Tel. 93 725 65 00 
 
11 DE DESEMBRE 
TARDA DELS DRETS HUMANS 
Activitat a l’Espai Emprius per tals de conèixer quins són els Drets Humans 

mailto:espaijove.arraona.merinals@gmail.com
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De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Emprius 
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Can Rull 
 
JOCS POPULARS “REALITZACIÓ D’UN MITJÓ DE NADAL” 
Activitat que té la finalitat de crear jocs grupals per apropar als joves de l’Espai i fer pinya, 
realitzant els seus propis jocs amb materials que se’ls proporcionarà 
De 18 a 19 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
  
12 DE DESEMBRE 
PENSEM EN UN NADAL DIFERENT? 
Xerrada sobre el reciclatge i el consum a l’època de Nadal 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE CUINA “GALETES DE NADAL” 
Activitat destinada a ensenyar tècniques culinàries als joves i a tenir una dieta equilibrada 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
SCAPE ROOM DEL VOLUNTARIAT 
El voluntariat no és un joc, t’atreveixes a jugar? Scape room adreçat a joves, on es posaran a 
prova les seves habilitats, et treball en equip i els valors del voluntariat 
A les 17 h a l’Espai Jove La Creu de Barberà (Ludojove) 
Cal inscripció prèvia trucant a l’Espai Jove 93 711 68 57  
Places limitades 
 
ENCESA DE L’ARBRE DE NADAL DE TORRE-ROMEU 
Les colles de l’espai faran decoració de l’arbre de nadal i el dijous 12, es farà l’encesa 
Sortida a les 18 h des les l’Espai Jove Pandora 
No cal inscripció prèvia 
 
13 DE DESEMBRE 
DEFENSEM ELS NOSTRES DRETS 
Activitat dinamitzada on coneixerem els 30 Drets Humans i podem conèixer una mica més en 
què consisteixen 
De 17.30 a 18.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia 
 
TORNEIG DE PING PONG 
Torneig de ping pong amb classificacions 
De 18.30 a 20 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
FESTA INAGURACIÓ ESPAI OBERT TORRE-ROMEU 
Els/les joves més grans de l’espai han organitzat una festa d’inauguració per l’skatepark de 
Torre-Romeu. Es faran còctels, hi haurà una tirolina, farem torneig de futbol i cinema a la 
fresca per a totes les persones del barri que vulguin participar 
De 17 a 20 h a l’Espai Jove Pandora 
No cal inscripció prèvia  
 
14 DE DESEMBRE 
CÀPSULES DE CIRC 
ÓMICRON, de Katerina Tsiantou 
Ómicron és una lletra de l'alfabet grec i significa el 0 petit. És un cercle i com qualsevol 
cercle, no té ni principi ni final. Aquesta peça, és el resultat d'una recerca amb moviments  
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circulars, sobre un element aeri quasi rodó. L'artista s'enrotlla i es desenrotlla, fa girs i voltes 
que es podrien repetir sense fi, cap a una direcció o la contrària. 
Col·labora : TACC (Taller d'Art, Cultura i Creació) 
Passis a les 19 i a les 20.30 h a l’Estruch Bar 
Activitat gratuïta 
+ info: http://lestruch.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3154&Itemid=113 

 
JAPAN CAFÈ 
Vine a la 4ª edició del Japan Cafè, hi trobaràs cafè temàtic japonès, jocs de taula i cartes, 
concurs d’estil alternatiu i cosplay, karaoke d’anime i moltes coses més! 
D’11 a 21 h a l’Espai Emprius 
Organitzat per l’Associació Cercle Mil·lenari 
Entrada gratuïta 
 
CIRC AÜRT 
Aürt (mot en català en desús) és un accident inesperat que canvia de manera inesperada la 
vida de dos personatges. Treball de disciplines circenses com els malabars o el cercle aeri. 
Col·labora: institut d’estudis baleàrics 
A les 19.30 h a la Vela de l’Estruch 
Preu: 10 euros (15% de descompte amb el carnet de Biblioteques) 
 
16 DE DESEMBRE 
JOCS D’HIVERN 
Tarda on gaudirem dels jocs més coneguts d’hivern 
De 17.30 a 19.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia 
 
TALLER DE CINEMA: PELI “NADALENCA” 
Visualització d’una pel·lícula nadalenca amb crispetes per a gaudir de l’arribada del Nadal 
De 18 a 19.30 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
DEL 17 al 18 DE DESEMBRE 
DISSENY DEL “GRAN ESPAI JOVE” 
Disseny de la setmana del Gran Espai Jove on els joves hauran de fer proves i conviure 
durant una setmana a l’Espai Jove 
Tallers, torneig, xerrades... 
De 17 a 19.45 h a l’Espai Jove Can Rull 
Cal inscripció prèvia 
 
17 DE DESEMBRE 
PROJECTE “JUGA SA, MENJA SA” 
Activitat destinada a facilitar un estil de vida saludable a través de la pràctica de l’esport i una 
bona alimentació 
De 18 a 19.45 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
18 DE DESEMBRE 
JOCS POPULARS 
Activitat que té per finalitat crear jocs grupals per apropar als joves de l’Espai i fer pinya, 
realitzant els seus propis jocs amb materials que se’ls proporcionarà 
De 18 a 19 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
 

http://lestruch.sabadell.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=3154&Itemid=113
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19 DE DESEMBRE 
TALLER DE CUINA “TRONC DE NADAL” 
Activitat destinada a ensenyar tècniques culinàries als joves i a tenir una dieta equilibrada 
De 17.30 a 18.30 a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
SORTIDA AL CINEMA IMPERIAL 
Per acomiadar el trimestre farem una sortida al cinema! 
De 17 a 20 h  
Cal inscripció prèvia a l’Espai Jove Pandora 
 
20 DE DESEMBRE 
QUINTO 
Activitat del quinto adreçada als joves de l’Espai 
De 17 a 20 h a l’Espai Jove Can Puiggener 
Cal inscripció prèvia 
 
FESTA D’HIVERN 
Activitat per tal de fer una vista de tot el que s’ha fet des de setembre fins a desembre i que 
els/les joves es puguin desitjar unes bones vacances d’hivern! 
De 17.30 a 19.30 h a l’Espai Jove Can Rull 
No cal inscripció prèvia 
 
QUINTO JOVE 
Activitat per que es reuneixin els/les joves, puguin relacionar-se, i  a l’hora que preseten 
atenció per aconseguir tots els números que surtin i guanyar diferents premis 
De 17.30 a 18.30 a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
PICA PICA DE NADAL 
Activitat on els/les joves representaran una taula nadalenca com a comiat fins després de les 
festes 
De 18.30 a 20 h a l’Espai Jove Doctor Plans 
Cal inscripció prèvia 
 
FESTIVAL DE MICROCONTES CURTS 
De 17.30 a 20.30 h a l’Espai Jove Ludojove 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 
 
QUINTO JOVE DE NADAL 
Activitat de quinto adreçada als joves de l’Espai 
De 17.30 a 19 h a l’Espai Jove Ludojove 
Cal inscripció prèvia (Fitxa d’usuari a l’Espai Jove) 
 
DISCOJOVE I CAGA TIÓ 
Celebrem tots junts el Nadal i ens acomiadem del trimestre 
De 17 a 20 h a l’Espai Jove Pandora 
No cal inscripció prèvia 
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ALTRES ACTIVITATS AGENDA DESEMBRE 2019 

 
FEMINISTES 
Preocupat/da per la desigualtat de gènere? No estàs sol/a! 
Cada dilluns de 17 a 19 h  
Cal inscripció prèvia a Arraona els Merinals 
espaijove.arraona.merinals@gmail.com     
Tel. 93 725 65 00 
 
TALLERS DE RUGBY 
Tens entre 12 i 17 anys? Els rugby és el teu esport? Apunta’t a algun dels tallers que ja hi ha 
programats per aquest 2020 
Del 14 de gener al 10 de març a Can Puiggener 
Del 21 d’abril al 16 de juny a Sant Oleguer 
+ info a: src.inclusiu@gmail.com o al 697 341 017 

 
IV EDICIÓ DEL CONCURS ICIP DE HIP HOP PER LA PAU 
L’objectiu és donar visibilitat al compromís i la creativitat dels joves en l'àmbit de la cultura de 
la pau. Dues modalitats: en la primera, s'hi poden presentar estudiants d'educació secundària 
obligatòria, formació professional o batxillerat de Catalunya; en la segona modalitat, s'hi 
poden presentar nois i noies d'entre 12 i 25 anys vinculats a centres i entitats juvenils, 
cultural, cíviques o d'acció socioeducativa de Catalunya. 
La lletra de les cançons ha d'estar relacionada amb la celebració de les diferències; la 
convivència en els espais urbans o escolars; la crítica de la violència; la denúncia de 
violacions de drets humans; la solidaritat amb persones atrapades o que fugen de conflictes 
armats; o el paper dels joves en la construcció de pau. Termini: fins el 30 de gener.  
+ info i bases del concurs: http://icip.gencat.cat/ca/actualitat/Noticia/Concurs-hip-hop-00001 
 

 

 

 

mailto:espaijove.arraona.merinals@gmail.com
mailto:src.inclusiu@gmail.com
http://icip.gencat.cat/ca/actualitat/Noticia/Concurs-hip-hop-00001

