
ESPAIS I PROJECTES 
ADOLESCENTS!
CADA TARDA, 
A GRANOLLERS.

etcètera



etcètera
ESPAIS I PROJECTES 

ADOLESCENTS!

Dilluns
Zona jove esportiva
Hip Hop dansa

Dimarts
Zona jove Can Bassa
Edison jove
Dibuix urbà

Dimecres
Zona jove esportiva
Connecta’t al català

PROGRAMACIÓ 
ETCÈTERA 2020/2021

QUÈ ÉS L’ETCÈTERA? EDISON JOVE
Projecte vinculat al món del cinema ideat com a espai de 
creació, selecció i coneixement del món audiovisual, amb 
activitats pensades i triades pels mateixos joves (videoart, 
curts, projeccions, youtubers...). 

Dinamitzat per Núria Nia, creadora visual i cineasta, 
amb el suport de l’Associació Cultural de Granollers.

Lloc: Cinema Edison (c. Joan Camps, 1)

Dates: dimarts de 17 a 19 h, del 6/10/20 a l’1/06/21

Preu: 61,80 €

Una proposta d’espais relacionals i projectes educatius 
amb identitat adolescent, pensants per a noies i nois 
de 12 a 16 anys, en horari de tarda i a diversos 
equipaments de la ciutat. 

DIBUIX URBÀ
Espai de creació a través del llenguatge plàstic, sobretot, 
el dibuix, però també es faran servir dispositius mòbils per 
captar fotografies i àudios. Posarem el focus en el que ens 
agrada més, i imaginarem històries i personatges. 

Dinamitzat per Glòria Giménez, artista visual i docent 
a l’EMAD (Escola Municipal d’Art i Disseny de la Garriga).

Lloc: Museu de Granollers (c. Anselm Clavé, 40)

Dates: dimarts de 17.30 a 19 h, del 6/10/20 a l’1/06/21 

Preu: 46,35 €

CLUB DE MAKERS
Projecte de construcció amb esperit maker, de nivell inicial. 
Farem pràctiques de programació, treball amb electrònica, 
robòtica, impressions 3D, construirem cotxes, etc.  

Dinamitzat pe Joan Gil, especialista en STEM, 
amb la participació puntual d’experts.

Lloc:  Centre Tecnològic i Universitari 
(c. Mare de Déu de Montserrat, 36)

Dates: divendres de 17.30 a 19 h, del 2/10/20 
al 4/06/21

Preu: 46,35 €

DANSA HIP HOP
Projecte de creació de dansa. Si se’t mou alguna cosa dins 
(del cos) quan sona un ritme hip hop, aquest és el teu espai! 
Desenvolupa el moviment i l’expressió artística, mostra 
la teva personalitat! 

Dinamitzat per Ana Celdrán, coreògrafa i educadora 
de dansa urbana, amb la participació puntual d’experts 
en altres disciplines de la dansa.

Lloc: Teatre Auditori de Granollers 
(c. Torras i Bages, 50)

Dates:  Cada dilluns de 17.30 a 19 h, del 5/10/20 
al 31/05/21 

Preu: 43,26 €

Dijous
Zona jove Can Bassa
Fem periodisme

Divendres
Makers
Grup de música
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INSCRIPCIONS

Presencialment
Gra, equipament juvenil
Plaça de l’Església, 8, Granollers
De dilluns a dijous de 16 a 20 h 

A l’Oficina Jove (1r pis)
El pagament es farà amb targeta de crèdit.
Tel.: 93 842 66 84 / 633 42 59 40 

Per Internet 
www.granollers.cat/etcetera
www.grajove.cat

Fins quan?
Et pots inscriure fins al 13 d’octubre de 2020

Si tens algun dubte...
Whatsapp: 633 42 59 40
Tel.: 93 842 66 84

Segueix-nos a les xarxes socials 
@grajove

CONNECTA’T AL CATALÀ
Projecte adreçat a joves amb pocs coneixements de català 
que necessiten  millorar la llengua o reforçar-la per fer-la 
servir en situacions quotidianes.

Dinamitzat per Xavi Prat, professor de català.

Lloc: Gra, equipament juvenil (pl. de l’Església, 8)

Dates: dimecres de 17.30 a 19 h, del 7/10/20 
al 2/06/21

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

GRUP DE MÚSICA
Projecte per aprendre a tocar un instrument i crear un grup 
de música. Aprendrem a tocar amb diversos instruments. 
Millor si tens algun instrument o possibilitat d'aconseguir-lo.

A càrrec d'Aleix Forts, professor de l'Escola Municipal 
de Música de Josep M. Ruera.

Lloc: Escola Municipal de Música J. M. Ruera 
(c. Gregori Resina, 1)

Dates: divendres de 17.30 a 19 h, del 2/10/20 
al 4/06/21

Preu: 46,35 €

FEM PERIODISME
Projecte per endinsar-te en el món de la ràdio. A través 
d’aquest mitjà i de l’audiovisual parlarem entorn els 
interessos dels joves! Coneixerem aquestes eines de la 
informació i hi aprendrem a comunicar.

A càrrec de Guillem Raich, periodista amb experiència en 
mitjans com Catalunya Ràdio, Ràdio Granollers, VOTV 
i Ràdio Silenci.

Lloc: Ràdio Granollers, Roca Umbert 
(c. Enric Prat de la Riba, 77)

Dates: dijous de 17.30 a 19 h, del 14/01/21 al 4/06/21

Preu: 30,90 €

ZONA JOVE ESPORTIVA 
Espai relacional de participació a través de l’esport per a 
nois i noies que no són esportistes. Apunta-t’hi si et vols 
posar en forma, mantenir-te vital i motivat. Proposarem una 
roda d’esports en què vosaltres mateixos dissenyareu les 
activitats esportives per al grup, per practicar-les 
i mostrar-les en altres espais.

Lloc: Institut Antoni Cumella (c. Roger de Flor, s/n)

Dates: cada dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h, 
del 5/10/20 al 2/06/21

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

ZONA JOVE CAN BASSA
Espai d’acompanyament acadèmic on rebràs eines per 
millorar en els estudis i també es faran accions i projectes 
a partir dels interessos i motivacions dels nois i noies que 
hi participeu.

Lloc: Centre Cívic Can Bassa (pl. Joan Oliver, 1)

Dates: cada dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h,
del 6/10/20 al 3/06/21

Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.
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