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tallers i formació

programa d’activitats
per a joves de 16 a 30 anys

Juny i juliol de 2011
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www.grajove.cat 
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tallers

-Massatges

-Tècniques de circ

-Hardware

-Bollywood

tallers
MASSATGES 
Coneix les tècniques per fer massatges relaxants

Els dimarts de 19 a 21 h

Del 28 de juny al 19 de juliol

A càrrec de Marcela Orosa 

TÈCNIQUES DE CIRC
Descobreix el món del clown i dels malabars

Els dimecres de 18 h a 20 h

Del 29 de juny al 20 de juliol

A càrrec del Col·lectiu Enciam

HARDWARE 

Arranja i coneix el teu ordinador

Els dimecres de 18.30 h a 20.30 h

Del 29 de juny al 20 de juliol

A càrrec de Tony Gabriel

BOLLYWOOD 

Inicia’t a la dansa índia

Els dilluns de 18 h a 19.30 h

Del 27 de juny al 18 de juliol

A càrrec de Yuraima Martín

Inscripcions al GRA. Pl. de l’Església, 8 

De l’1 al 20 de juny

El tallers es faran al GRA

Preus dels tallers de massatges, circ i hardware: 

Per a menors de 26 anys: 11,20  i per a majors: 15,20  

Preus del taller de Bollywood: 

Per a menors de 26 anys: 8,40  i per a majors: 11,40  



6

tallers i formació

7

formació i xerrades

-Recicla’t. 
 Curs de monitors i monitores de lleure

-Xerrades de l’Oficina  Jove del Vallès Oriental

formació i 
xerrades

RECICLA’T 
Curs de monitors i monitores de lleure 

Curs adreçat a aquelles persones que s’inicien o ja estan 

treballant en l’animació d’activitats de lleure i que volen 

obtenir una formació global i bàsica. Aquest curs possi-

bilita l’obtenció del diploma d’activitats de lleure infantil 

i juvenil de la Generalitat. Cursos amb descomptes per a 

joves de fins a 30 anys residents al Vallès Oriental. 

A partir de 18 anys. Accés prioritari per als menors de 

30 anys. 

Semiintensiu setembre

29, 30 i 31 d’agost, i 1, 2, 3, 4, 10, 11*, 17 i 18* 

de setembre 

Horari: de 9 h a 14 h i de 15 h a 20 h   

(*aquests dies només al matí) 

Preu: 170  

Inscripcions del 14 de juny al 15 de juliol 

A càrrec d’Educa, Escola de Professions Educatives, 

Socials i Culturals
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XERRADES 

de l’Oficina Jove del Vallès Oriental  

Vull treballar aquest estiu 

Informa’t de com fer una bona recerca aprofitant tots 

els recursos per treballar en el període estival. Dimecres 

15 de juny, a les 10 h i a les 19 h.

Recursos i oportunitats a Europa 

en el sector cultural 

Ets artista i Espanya se’t queda petita? Vols fer camí 

per Europa amb el teu treball? Informa’t dels recursos i 

oportunitats per trobar feina i presentar el teu projecte 

fora del país. Dijous 16 de juny, a les 19 h. 

Nous jaciments d’ocupació

Descobreix les noves oportunitats i professions que 

t’ofereix el mercat de treball. Dimecres 13 de juliol,   

a les 10 h i a les 19 h.

Interrail

Vols viatjar per Europa en tren? Ja has pensat quina 

ruta faràs? I on dormiràs? Què visitaràs? Informa’t de 

com funciona aquesta manera alternativa de viatjar. 

Dimecres 13 de juliol, a les 19 h.

A Europa! 

Xerrada adreçada a dinamitzadors, monitors i integra-

dors, per conèixer els recursos i projectes europeus que 

existeixen en matèria de joventut. Dijous 21 de juliol,  

a les 19 h.

Totes les xerrades es faran al GRA
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activitats obertes

-FINDEFOTO + ORIGINÀLIA

-Trobada i competició de dansa urbana 

-XIII Ral·li fotogràfic Granollers es revela

-Cicle audiovisual temàtic

-Friki – tardes

-Torneig de ping-pong

-Tarda de màgia

-Jornada de jocs

-Dijous a la fresca

-Treansa. Mostra de teatre i dansa jove

-Natsu no hibi

-Master class de ball

-Bookcrossing

-Lipdub del Gra

-Festa fi d’estiu 

activitats
obertes

FINDEFOTO + ORIGINÀLIA    
Festa del disseny i la fotografia 

Del 16 al 19 de juny
al GRA i a la plaça de l’Església
Per a més informació de la programació:   
www.grajove.cat
 
TROBADA I COMPETICIÓ DE DANSA URBANA 

Divendres 13 de juny, a partir de les 11 h
al GRA i pl. de l’Església. Organitza: Street Stylers

XIII RAL·LI FOTOGRÀFIC GRANOLLERS   
ES REVELA 

Diumenge 19 de juny, de 9 a 13.30 h,    
a la plaça de la Porxada 
Demaneu les bases a qualsevol dels centres cívics o 
consulteu la web: www.granollers.cat/rallifoto 
Organitza: Xarxa de Centres Cívics de Granollers 

CICLE AUDIOVISUAL TEMÀTIC

A càrrec de les entitats juvenils de la ciutat
Dilluns 27 de juny, 4, 11 i 18 de juliol, a partir de les 16 
h al GRA

FRIKI – TARDES

Tardes frikis on podràs venir a jugar i participar amb 
diferents jocs de rol i estratègia
Dimarts 28 de juny i 5,12 i 19 de juliol, a les 17 h,  
al GRA
Organitza: Los Caballeros de la Silla Coja 
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TORNEIG DE PING-PONG

Dimecres 29 de juny, 6,13 i 20 de juliol, a 
partir de  les 18 h, al Parc del Congost

TARDA DE MÀGIA

Dijous 30 de juny, a les 18 h, al GRA

JORNADA DE JOCS

Dissabte 2 de juliol, a partir de les 10 h a la 
plaça de l’Església
Organitza: Homoludicus 

DIJOUS A LA FRESCA

Diverses actuacions a la terrassa del GRA
Dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol a les 21 h

TREANSA. Mostra de teatre i dansa jove

Del 8 al 10 de juliol
a la Casa de Cultura Sant Francesc
Per a més informació de la programació: 
www.grajove.cat

NATSU NO HIBI

Jornada al voltant del món del manga   
i la cultura japonesa
Dissabte 9 de juliol, a partir de les 10 h 
al GRA
Organitza: Famiglia Folgore

MASTER CLASS DE BALL

Vine a fer un tast de diferents balls
Dijous 7, 14 i 21 de juliol a les 19 h  
a la plaça de l’Església

BOOKCROSSING

En busca del llibre perdut
Segueix les pistes, resol els enigmes i 
troba les coordenades per aconseguir 
trobar els llibres perduts, de l’11 al 15 
de juliol
Cerca les pistes a www.grajove.cat

LIPDUB del GRA

Vine i participa-hi!
Divendres 15 de juliol a les 18 h,  
al GRA

FESTA FI D’ESTIU 

Mostra dels diferents itineraris fets a 
Fes-te l’estiu al GRA
Divendres 22 de juliol, a partir de les  
18 h a la plaça de l’Església
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musik N viu

24 i 25 de juny, i 1 i 2 de juliol al  
Parc Firal a les 22 h
www.musiknviu.cat

Divendres, 24 de juny
DJ VICTOR MAGÁN + MANUEL 
MOORE electric guitar + DANI VI 
electric violin + DJ OMAR IGLESIAS 
+ THE LAST PROJECT animació
Organitzat per Street Stylers

Dissabte, 25 de juny
ROMAIN VIRGO + SR. WILSON + 
NYAHBINGI SOUND + BADALO-
NIANS + UBUNTU SOUL
Organitzat pels Diables de Granollers

Divendres, 1 de juliol
CANTECA DE MACAO + D’CALLAOS 
+ ITACA BAND + TXARANGÖ + 
DAMNATION (21 h)
Organitzat per Jovent Ignorat

Dissabte, 2 de juliol
EL BELDA I EL CONJUNT BADABA-
DOC + BATAK + KÒDUL
Organitzat pels Xics de Granollers
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viatgeteca

viatgeteca

Espai de consulta i assessorament per preparar les 
teves vacances i les estones de lleure. A la viatgeteca 
disposes de: 

	Informació d’allotjaments i transport (guies de 
càmpings, cases rurals, albergs, interrail, vols 
econòmics...).

 Informació sobre estades solidàries, camps de 
treball, turisme responsable, cases de colònies, 
esports d’aventura...

 Tràmit de carnets internacionals: podràs tramitar 
els carnets que necessites per allotjar-te als 
albergs de la REAJ i de la IYHF amb totes les 
modalitats: alberguista jove, adult, familiar i de 
grup. També hi trobaràs el carnet internacional 
de l’estudiant (ISIC) i el de professor (ITIC), que 
permeten obtenir descomptes en transports i 
activitats culturals com ara teatres o museus.

 Accés a Internet per ampliar la informació i fer 
reserves en línia.

Per a més informació consulta el directori de webs 
relacionades amb turisme i estades a la pàgina web 
del GRA.

CONCURS DE FOTOGRAFIA
Vacances en temps de crisi. 
Si aquest estiu no pots viatjar allà on t’agradaria i/o 
t’has hagut de muntar unes sortides més econòmi-
ques, capta amb la càmera com has aprofitat els teus 
recursos i... somriu! Al setembre t’esperem al Gra.



18

activitats obertes

19

xarxa 
de sales 
d’estudi 

Biblioteca Roca Umbert 
Horaris especials del 16 de maig al 7 de juliol   

i del 22 d’agost al 8 de setembre

De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h    

i de 15.30 h a 24 h

Cap de setmana, de 9 h a 15 h i de 16 h a 22 h

El dia 24 de juny al matí el servei romandrà tancat i els 

dies 26, 27 i 28 d’agost el servei només obrirà a partir 

de les 15.30 h. Els dies 23 de juny i 26 d’agost el servei 

tancarà a les 20.30 h.

 

GRA, equipament juvenil 
De dilluns a divendres, de 16.30 h a 19 h. 

Tancat de l’1 al 21 d’agost

Centres Cívics Can Bassa i Can Gili 
De dilluns a divendres, de 17 h a 20 h. Tancat de l’1 

d’agost a l’11 de setembre

Organitzen:

Amb la col·laboració de:
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