








INICIACIÓ
Durada: 3, 10, 17, 31 de març
(dimarts de 18 a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Papaya Jam
Treu profit d’aquells materials que estaves a 
punt de llençar i aprofita’ls per fer música!
En aquest taller descobriràs com crear els teus 
instruments de percussió amb materials 
reciclats i aprendràs els passos necessaris 
per fer-los sonar. Vine a fer real tot allò que 
imagines!
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Durada: 4, 11, 18 i 25 de febrer
(dimarts de 18 a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït 
A càrrec de: Arnau Grau, bateria professional
Portes el ritme a les venes, i sempre has volgut 
ser el bateria d’un grup? En aquest taller 
d’iniciació a la bateria aprendràs els coneixements 
necessaris per introduir-te en el món de la 
percussió. Agafa les baquetes i a triomfar!

CREACIÓ
reciClats

TalLer

Bateria
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BAILO-FIT:

per a
Durada: 12, 19 i 26 de maig i 2 de juny
(dimarts de 18 a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït 
A càrrec de: Raül Marc Portell
Creus que el teclat és l’instrument clau en un grup 
o bé toques el piano i t’agradaria poder explotar al 
màxim les seves oportunitats dins el món de les 
bandes musicals? Sigui quin sigui el motiu, en 
aquest taller descobriràs els diferents tipus de 
teclats més utilitzats en la música moderna i com 
s'integren en diferents estils, quin rol tenen els 
teclistes dins un grup segons cada estil musical i 
com utilitzar-los i compaginar-los dins d’un grup.

/ 6 /

Iniciació
aeròbic-gym

joves
Durada: 5, 12, 19, 26 de febrer
(dimecres de 17:45 a 18:45 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Safis Sports
Any nou, vida nova? Vine, compleix el teu 
propòsit d’any nou i activa’t amb Bailo-fit, un 
programa d'entrenament que combina de manera 
harmònica patrons de moviment de la gimnàstica 
aeròbica, dansa i del ball, a través d'una 
metodologia de fàcil aprenentatge. 
Iniciar-t'hi està a les teves mans!
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Durada: 4, 11, 18, 25 de març
(dimecres de 18 a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït 
A càrrec de: MEDUSA
Consideres que ho saps tot sobre el feminisme?
A través d'un recorregut pels moviments feministes 
més destacats i pels debats que plantegen, 
treballarem conceptes entorn de les identitats de 
gènere, les orientacions sexoafectives, els rols de 
gènere i el patriarcat.

Durada: 1, 15, 22, 29 d’abril
(dimecres de 18 a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Marçal Escobedo, càmera i freelance
T’agrada la fotografia? Tens una rèflex? Si ets un  
amant de la fotografia, vine i aprèn a controlar totes 
les funcions de la càmera. Aprendràs a fer clic i 
obtenir les millors captures.
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apoderar-nos
 perfeminismes iNIciaCió a la

fotografia
RÈFLEX



Durada: 6, 13, 20 i 27 de maig
(dimecres de 18 a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït 
A càrrec de: Gynaikes
Et sents perduda, desorientada, inquieta, ...? En 
aquest taller aprendràs a escoltar-te, a descobrir 
com et sents, a relaxar-te i a no culpabilitzar-te, 
sinó a fer-te responsable. Descobriràs quines eines 
tens per a poder gestionar les teves emocions a 
través del moviment i la consciència.
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Durada: 6, 13, 20 i 27 de febrer i 5, 12,
19 i 26 de març (dijous de 18 a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 18 anys / Gratuït
A càrrec de: Aula de teatre Eduard Bartolí
Vols divertir-te i guanyar habilitats comunicatives? 
A través del teatre aprendràs diverses tècniques 
com: l’expressió corporal, l’expressió oral i no 
verbal, la improvisació, controlar la respiració... 
També t'ajudarà a aprendre com estar davant d'un 
públic i gestionar les teves emocions, i disminuirà 
el teu nerviosisme a l’hora de fer exposicions a 
l’aula. T’hi esperem!
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Durada: del 14 de febrer al 12 de juny 
(divendres de 17 a 20 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït
A càrrec de: Oci Ficció
Veniu a viure aventures fantàstiques.
Inicia’t en diversos jocs com el Senyor dels 
anells, Aquelarre, Vampirs, Star Wars,...
Tira els daus i que comenci el joc!

ROLCLUB
DEDurada: 7, 14, 21 i 28 de maig

(dijous de 18 a 19:30 h)
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït 
A càrrec de: Anna Brugat, @modgur
T’has posat mai a dibuixar mentre esperes algú, 
o bé t’agrada captar els detalls del dia a dia?
Ets dibuixant o aficionat? Vine i aprèn a dibuixar 
amb diferents tècniques mentre passeges pels 
carrers de la  ciutat. Hi podràs observar diversos 
paisatges urbans i dibuixar el que més et captivi. 
Treu l’artista que portes a dins! 
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d’urban
SKETCH
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Comarcal
CAMPIONAT

de  futbolí
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Durada: 1 i 2 de febrer, a la Molina
Participants / Preu: de 14 a 35 anys / 120€
A càrrec de: l’Oficina Jove de l’Alt Empordà
Gaudeix de dos dies d’esquiar sense parar, amb 
tot inclòs! Comenta-ho als teus amics i amigues, 
agafeu els esquís i la roba d'abric i passeu un 
cap de setmana per recordar.
El preu inclou forfait dels dos dies, bus, 
assegurança de pistes, alberg i mitja pensió 
(sopar i esmorzar).

Durada: dissabte 15 de febrer, a les 16 h
a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants / Preu: de 14 a 29 anys / Gratuït 
i amb premis
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Ets un crack del futbolí? Vine i gaudeix 
d’aquest torneig, conjuntament amb la teva 
parella i demostreu que sou els millors!

esquiada
jove
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TROBADA
jove

Durada: dissabte 18 d’abril, a Castelló d’Empúries, 
de 16 a 00 h
Participants / Preu: obert a tothom
A càrrec de: Ajuntament de Castelló d’Empúries 
– Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Com cada any, el jovent de les entitats i tots els 
joves de la comarca de l'Alt Empordà ens 
reunirem per celebrar i promoure activitats 
alternatives d'oci i de lleure. La jornada 
constarà d’activitats de les entitats (balls, 
castells, teatre, murals...) i activitats d’oci 
organitzades (futbolins, rocòdroms, sumo, 
gimcanes joves, ...), festa urbana (batalla de 
galls, bmx, skate, scooters, beatbox, ...) sopar 
de germanor, espectacle de foc i concert.

©
 e

m
po

rd
aj
ov

e.
ca

t

Durada: dissabte 28 de març, a les 16 h,
Teatre Tantarantana (BCN)
Participants / Preu: 12 a 35 anys / 20€
A càrrec de: l’Oficina Jove de l’Alt Empordà
Gaudeix d’un espectacle al teatre Tantarantana, un 
dels teatres dedicats al públic jove, de Barcelona: 
Els porcs també menjen verd. Sortirem a la tarda 
amb bus des de l’estació i disposarem d’una estona 
per estar per BCN i després anar al teatre.
Sinopsi: Dos amants que estan planejant una fugida 
per acabar amb les seves vides avorrides, es veuen 
obligats, per mal atzar, a conviure i cuidar del marit 
d’ella – alhora germà d’ell – que tot just acaba de 
tenir un accident que l’ha deixat indefinidament
(o no…) en estat catatònic. Vols saber-ne més?
No podràs deixar de riure!

sortida cultural de teatre:
els porcs també

mengen verd
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Durada: 23 d’abril
Participants / Preu: obert a tothom / Gratuït i 
amb premis
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Explota la teva creativitat i captura de la manera 
més artística el teu Sant Jordi. Treu a passejar 
l’artista que portes dins i guanya algun dels 
fantàstics premis que tenim preparats per aquest 
proper Sant Jordi 2020!

Durada: 1 de maig (a les 15 h al Pavelló Rafael Mora)
Participants / Preu: 14 a 29 anys / Gratuït i amb premis
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Fes el teu equip de 3 a 5 jugadors/es i demostreu
qui en sap, de bàsquet! Reviu la màgia del 3x3 amb
el mític torneig de bàsquet de Fires i Festes de Santa 
Creu.

santa
creu3x3#femStJORdI20concurs de fotos



dia de
l’orgulL friki

Durada: 8 i 9 de maig, a les 21 h, a la Sala de La 
Cate, Figueres
Participants / Preu: Obert a tothom / 7€ a taquilla, 
6€ anticipades, 25€ grups de 5 persones (5€/persona)
A càrrec de: A Mossegades
Al llarg dels mesos d'octubre a maig, el grup jove 
de teatre ha realitzat una obra de creació pròpia on 
els joves expressaran les seves reflexions sobre els 
perills, les dificultats, els nous mons i les societats 
paral•leles. Sinopsi: La supervivència depèn de com 
d’organitzats estiguin uns joves que s’enfronten a 
un perill aparentment imminent. T’hi esperem!
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Durada: 22 de maig, de 16 a 00 h
Participants / Preu: obert a tothom / Gratuït
A càrrec de: Oci Ficció
Otaku, fandom, geek... Treu el friki que portes 
dins i demostra tot allò que tant et fascina! 
Animes, jocs de taula, jocs de rol, consoles, 
concurs de Tekken, concurs de cosplay, concurs 
de Trivial Friki... tot això i més en una jornada 
plena d’activitats. Si ho ets de veritat no podràs 
faltar-hi!

estrena del
grup de teatRe
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Durada: del 15 al 21 de juny
(Buc al carrer - 19 de juny)
Participants / Preu: obert a tothom / Gratuït
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Vine a celebrar amb nosaltres la Setmana d'Acció 
Musical, en què els concerts, els tallers i les 
xerrades a les places i als carrers seran les 
principals activitats que es duran a terme. Tots els 
grups del Buc d'Assaig podran actuar-hi, així com 
d'altres grups comarcals.

buc al carRer

setmana d’acció

musical_
Durada: juny · juliol / (a concretar)
Participants: 14 a 21 anys
A càrrec de: Oficina Jove de l’Alt Empordà 
T’agradaria passar uns dies amb altres joves 
d'altres territoris? Coneixerem nous llocs, noves 
persones, i noves maneres de divertir-nos! (caiac, 
piscina, sortides culturals, natura, ...). Apunta’t a 
l’intercanvi!

juvenil
INTErcaNVI

2020
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FORMACIONS
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Durada: 1 de juliol
Participants: 12 a 16 anys
A càrrec de: Ajuntament de Figueres
Parc aquàtic, acampada, caiac, paddle surf, 
gimcanes, sortides, bicicleta, tallers, jocs,...
Vine i escull què vols fer o quina activitat 
vols descobrir. En aquest espai, decideix i 
gaudeix de l’activitat que vulguis i 
t’atreveixis a fer!

casal
jovE Durada: 29 de febrer, a les 10 h, a l’Oficina Jove

Participants / Preu: 14 a 29 anys / Gratuït 
A càrrec de: Rocktail
Aprèn a gravar les teves pròpies maquetes perquè 
puguis mostrar-les al món. Al Buc d’assaig de 
l’Oficina Jove podràs treure el màxim partit a les 
teves composicions musicals, aprenent a utilitzar 
el Home Studio que podeu reservar sempre que ho 
necessiteu. La primera part de la formació anirà 
encarada a una formació d’iniciació, i la segona,
a resoldre dubtes i qüestions per aquells que ja
hi estan familiaritzats.

home studio
formació en
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Durada: 21 de març
Participants / preu: més de 16 anys / 15€
A càrrec de: Fundació Esplai
Saps com s’ha de manipular cada aliment? Vols 
familiaritzar-te amb els problemes habituals en 
seguretat alimentària? En aquest curs podràs 
aprendre tot allò relatiu a la manipulació d’aliments i 
obtenir el certificat oficial de manipulador d’aliments.

Durada: 14 d’abril a 4 de juny de 2020
Participants / Preu: Joves inscrits a Garantia 
Juvenil / Gratuït 
A càrrec de: Cambra de Comerç Girona
Vols treballar de mosso de magatzem? En 
aquest curs adquiriràs totes les habilitats i les 
competències per a poder preparar comandes, 
conduir carretons, manipular càrregues, etc.
No perdis l’oportunitat i forma’t!

curs
Manipulador 
d’aliments

curs d’atenció

comandes i carRetó
al client,



Durada: Setmana Santa
Participants / Preu: a partir de 18 anys / 265€
A càrrec de: Escola Empordà
Vols aprendre a organitzar, dinamitzar i avaluar 
activitats de lleure infantil i juvenil? Amb aquesta 
titulació podràs intervenir des d’una mirada 
educativa en les diverses activitats de lleure 
adreçades a joves i infants. No perdis l’oportunitat 
de treballar en el món de lleure aquest estiu!
Més info: www.escolaemporda.cat
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Durada: Setmana Santa (2 sessions de 2 h)
Participants / Preu: de 18 a 29 anys / 
Gratuït 
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà - 
Grup Nut
No hem de tolerar cap agressió sexista! 
Forma’t i sigues partícep en detectar i evitar 
assatjaments i/o agressions sexuals en tots 
els diferents àmbits d’oci (festes majors, 
locals juvenils, espais públics...). Cap 
agressió sense resposta!

formació:

punts liles
alsvoluntariat monitor de

lleure
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Durada: Setmana Santa
Participants / Preu: 14 a 17 anys / 180€ 
A càrrec de: Escola Empordà
Si vols dedicar-te al món del lleure i encara no 
tens 18 anys, aquest és el teu curs! Anima’t i 
descobreix aquest món tan apassionant! Només 
cal que vulguis passar-ho bé i aprendre a ser 
un/a genial premonitor/a!
Més info: www.escolaemporda.cat

Durada: dissabte 9 de maig, de 10 a 13 h
Participants / Preu: entitats juvenils, professionals i 
joves interessats / Gratuït
A càrrec de: APSAS
El suïcidi juvenil és la primera causa de mort no 
natural entre la població jove de Catalunya. Aquest 
taller oferirà eines i recursos per a la prevenció del 
suïcidi, trencar tabús, tractar els mites sobre la mort 
per suïcidi, conèixer quins factors de risc hi estan 
relacionats, detectar senyals d’alerta i sensibilitzar 
tant les entitats com els professionals i joves que 
hi tinguin especial interès.

com preveniR
taller formatiu:

el suïcidi
juvenilpremonitoR

de lleure












