Etcètera
Octubre 2021 — Juny 2022

FEM RÀDIO

GRUP DE MÚSICA

Projecte per endinsar-te en el món de la ràdio. A través
d’aquest mitjà i de l’audiovisual, parlarem dels interessos
dels joves! Coneixerem aquestes eines de la informació i
la comunicació, i aprendrem a fer-les servir.

Projecte per aprendre a tocar un instrument i crear
un grup de música. Aprendrem a tocar diversos
instruments, per tant, convé que en tinguis algun o
puguis aconseguir-ne.

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

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

Lloc: Ràdio Granollers, Roca Umbert
(c. Enric Prat de la Riba, 77)
Dates: dijous de 17.30 a 19 h,
del 13/01/21 al 2/06/21
Preu: 30,90€

SEGUEIX EL RASTRE
DE LES PAPALLONES
Projecte d’investigació en l’àmbit de les ciències naturals.
Farem un seguiment setmanal de les papallones urbanes
de Granollers. Els dos espais triats són el Puig de les
Forques, al Ramassar, i la llera esquerra del Congost,
entre els parcs de Ponent i el Firal.
Dinamitzat per Andreu Ubach, biòleg, tècnic del projecte
CBMS (Catalan Butterfly Monitoring Sheme) i Toni
Arrizabalaga, biòleg, director del Museu de Ciències
Naturals de Granollers.
Lloc: Museu de Ciències Naturals de Granollers
(c. Palaudàries, 102)
Dates: divendres de 16 a 17.30 h,
del 4/03/22 al 3/06/22
Preu: 16,99 €

ZONA JOVE CAN BASSA

ESPAIS I PROJECTES
ADOLESCENTS!
CADA TARDA,
A GRANOLLERS

Espai d’acompanyament acadèmic on rebràs eines per
millorar en els estudis i on també emprendrem accions i
projectes partint dels vostres interessos i motivacions.
Lloc: Centre Cívic Can Bassa (pl. Joan Oliver, 1)
Dates: dimarts i dijous de 17.30 a 19.30 h,
del 5/10/21 al 2/06/22
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

Lloc: Escola Municipal de Música J. M. Ruera
(c. Gregori Resina, 1)
Dates: dimecres de 16.30 a 18 h,
del 6/10/20 a l’1/06/21
Preu: 47,89 €

CLIMATUBERS
Vols contribuir a encarar la crisi climàtica? Vols ajudar a
millorar Granollers? Aquest és el teu espai! Descobrirem
quins són els espais verds, la mobilitat, la gestió dels
residus, la qualitat de l’aire i el model energètic de la
nostra ciutat.
A través de les eines digitals i de comunicació
(Whatsapp, Youtube, les xarxes socials) filmarem un
vídeo proposant millores al barri i a la ciutat.
Lloc: Gra, equipament juvenil (pl. de l’Església, 8)
Dates: dimecres de 17 h a 19 h,
del 20/10/21 al 22/12/21
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

CIRC I CLOWN
Projecte de creació a través del clown i el circ, en què
es treballarà el moviment i la corporalitat. Va dirigit a
joves que tinguin ganes de descobrir les possibilitats
expressives i comunicatives d’aquest art!.
Dinamitzat per MariLoU, artista circense i educadora
social, amb la participació puntual d’experts en altres
disciplines corporals.
Lloc: Centre d’Arts en Moviment, CAM,
Roca Umbert (c. Enric Prat de la Riba, 77)
Dates: dijous de 17.30 a 19 h,
del 13/01/2022 al 2/06/2022
Preu: 30,9 €

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 2021
SI TENS ALGUN DUBTE...
Whatsap: 633 42 59 40
Tel.: 93 842 66 84
SEGUEIX-NOS A LES XARXES SOCIALS
@grajove

EDISON JOVE
Projecte vinculat al món del cinema ideat com a
espai de creació, de reflexió i de coneixement del
món audiovisual, amb activitats pensades i triades
pels mateixos joves (videoart, curts, projeccions,
youtubers...).
Dinamitzat per Núria Nia, creadora visual i cineasta, i
Eloi Calvo, realitzador audiovisual especialitzat en la
creació de storyboards. Amb el suport de l’Associació
Cultural de Granollers.
Lloc: Cinema Edison (c. Joan Camps, 1)
Dates: dimarts de 17.30 a 19 h,
del 5/10/21 al 31/05/22
Preu: 46,35 €

ESPAIS I PROJECTES
ADOLESCENTS!
QUÈ ÉS L’ETCÈTERA?

DIBUIX URBÀ

DANSA HIP HOP

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.

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 allò que ens agrada més, i imaginarem històries i
personatges.

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!

PROGRAMACIÓ
ETCÈTERA 2021/2022
Dilluns
Dansa hip hop
Zona Jove esportiva

Dimarts
Zona Jove Can Bassa
Edison Jove
Dibuix urbà

Dimecres
Connecta’t al català
Zona Jove esportiva
Grup de música
Climatubers

Dijous
Zona Jove Can Bassa
Fem ràdio
Circ i clown

Divendres
Segueix el rastre
de les papallones

Dinamitzat per Judit Navarro, creadora visual, conservadora,
restauradora de béns culturals i mestra de taller.
Lloc: Museu de Granollers (c. Anselm Clavé, 40)
Dates: dimarts de 17.30 a 19 h,
del 5/10/21 al 31/05/22
Preu: 46,35 €

Dinamitzat per Ana Celdrán, coreògrafa i educadora de
dansa urbana, amb la participació puntual d’experts en
altres disciplines de la dansa.
Lloc: Gra, equipament juvenil (pl. de l’Església, 8)
Dates: dilluns de 17.30 a 19 h,
del 4/10/21 al 20/12/21
Preu: 13,90€

ZONA JOVE ESPORTIVA

CONNECTA’T AL CATALÀ

Espai relacional de participació a través de l’esport
per a nois i noies que no són esportistes. Si et vols
posar en forma, i busques activitat i motivació, apuntat’hi! Proposarem una roda d’esports en què vosaltres
dissenyareu les activitats esportives per al grup, per
practicar-les i mostrar-les en altres espais.

Projecte adreçat a joves amb pocs coneixements de
català que necessiten millorar-ne el domini i la fluïdesa
per fer-la servir en situacions quotidianes.

Lloc: Institut Antoni Cumella (c. Roger de Flor, s/n)
Dates: dilluns i dimecres de 17.30 a 19.30 h,
del 4/10/21 a l’1/06/22
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

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 6/10/21 a l’1/06/22
Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia.

SUPORT

A LA INICIATIVA JUVENIL
Tens una idea o projecte? Tens ganes de
passar a l’acció? A l’Etcètera t’ajudarem
a fer-ho realitat. Com? T’orientarem i
et donarem facilitats per tirar endavant
les iniciatives sorgides dels projectes on
participes.

T’oferirem acompanyament tècnic durant
tot el procés, així com suport pel que fa a
cessió d’espais i materials, infraestructura,
suport econòmic, etc.

Pots enviar-nos un whatsap
al 633 42 59 40 i contactarem amb tu!

