Aniversari
Espai Jove
Torre Bassas

Programació
d’hivern
Gener–març 2018
Tallers i activitats
gratuïtes per a joves
d’entre 12 i 30 anys
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Club de lectura manga
Divendres de 17.30 a 19.30 h
Pots venir a llegir i comentar còmics manga, i a
conèixer gent amb qui comparteixes gustos i amb
qui pots viure noves experiències.
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Espai feminista
Dilluns cada 15 dies a les 17.30h.
Començarà el 15 de Gener
Els dilluns, noies i nois podreu compartir, aprendre, divertir-vos, xerrar,
debatre, opinar... sempre al marge
del gènere. Un espai on ser crítiques
i revolucionàries!

Espai de trobada
Vine a xerrar, conèixer gent, jugar a diferents jocs i
videojocs, llegir els llibres i les revistes que tenim, o
qualsevol cosa que se t’acudeixi.

Formació
Curs de manipulació d’aliments
Durada: 3 hores
Data: 13 de febrer de 17.30 a 20.30 h
Edat: de 16 a 29 anys

Aules d’estudi nocturnes
i de caps de setmana
Dates: fins al 28 de gener
Horari: de dilluns a divendres de 21 a 00 h,
dissabtes de 14 a 22 h i diumenges de 10 a 22 h
Lloc: Biblioteca Mestre Martí Tauler (c. Aribau, 5)

Cessió de sales
Per fer treballs en grup, preparar
coreografies, fer reunions, assajar... La
reserva és setmanal i es pot fer per telèfon,
correu electrònic o a l’espai mateix.

Tallers a l’Espai Jove

Cal inscriure-s’hi
prèviament.

Grup adolescents (de 12 a 18 anys)
Taller

Descripció

Il·lustració
i còmic

Dia

Durada

Horari

Dóna forma als teus personatges, construeix Dimarts
una història... Dibuixa!

> 23 de gener
al 13 de març

De 19 a 20.30 h

Streetdance

Vine a aprendre diferents estils de dansa
Dimarts
urbana, com el popping, el locking, el dancehall...

> 23 de gener
al 13 de març

De 19 a 20.30 h

Guitarra

Tens una guitarra i no saps fer sonar un
acord? Doncs en tres mesos li pots treure
molt de suc!

Taller de Kpop T’apassiona el ball i la cultura coreana? Amb
aquest taller pots aprendre a moure’t com
els teus grups preferits.
No te’l perdis!

Fem deures

Els deures poden ser molt avorrits o poden
ser una manera de passar-ho bé mentre
aprens. Ho vols provar?

Dimecres > 24 de gener
al 14 de març

De 19 a 20 h

Dimecres > 24 de gener
al 16 de març

Tria el teu horari!
De 17a 18 h
De 18 a 19h

Dijous

Taller de boxa No perdis l’oportunitat de posar-te en forma Dijous
i desfogar-te al mateix temps.

> 25 de gener al De 17a 19 h
15 de març

> 25 de gener
al 15 de març

De 17.30 a 19 h

> 22 de gener
al 12 de març

de 17.30 a 19 h

> 23 de gener
al 13 de març

de 12 a 13.30 h

Grup joves (de 18 a 30 anys)
Balls llatins

Aprèn a moure els malucs al ritme de
la música més càlida i atrevida.

Dilluns

Ioga

Assoleix més equilibri físic, mental i espiritual, Dimarts
i desenvolupa un sentiment d’harmonia amb
tu mateix i el teu entorn.

Zumba

Combina la música llatina i internacional
amb un sistema d’entrenament divertit i
efectiu.

Dimecres > 24 de gener
al 14 de març

de 19 a 20.30 h

Fotografia

Fotoperiodisme i fotografia social

Dijous

> 25 de gener
al 15 de març

de 12 a 13.30 h

Dilluns

> 22 de gener
al 12 de març

De 17.30 a 19 h

> 8 de gener
al 5 de març

de 17.30 a 19 h

Grup adolescents i joves
Teatre

No tinguis vergonya i vine a descobrir l’actor
o actriu que tens a dins.

Cosplay

Muntem una comparsa cosplay. Shingeki no Dilluns
kyojin. Vine a participar i a fer la teva disfressa per sortir tots plegats a la comparsa de
Carnaval de #rubicity.

Horari d’obertura
> De dimarts dijous
de 12 a 14 h
> De dilluns a divendres
de 17 a 21 h

Mes informació a:
Espai Jove Torre Bassas
C. Sabadell, 18 – 08191 Rubí
Tel. 93 699 16 63 – 630 766 379
rubijove@rubijove.cat

Segueix-nos a:
www.rubijove.cat
@rubi_ jove
rubijovetorrebassas
@rubijove

Servei
d’informació
juvenil

Per assistir a alguna de les assessories
especialitzades, cal demanar cita prèvia través de
rubijove@rubijove.cat o trucant a la Torre Bassas.

Assessoria sociolaboral
Servei d’assessorament juridicolaboral per a més
grans de 16 anys. L’objectiu principal és avançar
cap a l’erradicació de la precarietat laboral juvenil,
difonent els coneixements sobre legislació en el món
del treball i donant eines als joves per poder conèixer
els elements bàsics de les relacions laborals que tenen
a veure amb les seves condicions de treball.

 Dilluns 8 i 22 de gener de 19 a 20.30 h
 Dilluns 5 de març de 19 a 20.30 h
Píndoles formatives
Què busquen les empreses quan
contracten joves?
Dimecres 31 de gener de 19 a 20.30 h

Parlem del conveni de l’hosteleria?
Dilluns 19 de febrer de 19 a 20.30h

Què poso al currículum si no
he treballat mai?

Assessoria legal en matèria
d’estrangeria i servei de primera
acollida

Dimecres 28 de febrer de 19 a 20.30 h

Quins sectors em donen més 			
oportunitats de feina?

Informa’t sobre tot el relacionat amb la llei
d’estrangeria: tràmits, convalidació de titulacions,
permís de residència..., i coneix els recursos que tenim
a la ciutat!

Dimecres 14 de març de 19 a 20.30 h

Dimarts 9 de gener de 17 a 19 h
Hi haurà més dates durant el trimestre!
Demana cita prèvia i te la donarem.

Consultori sexual i de parella
“Diuen que el sexe és molt divertit, però jo no sé com
gaudir-ne”, “La meva parella m’insisteix per tenir
relacions, però a mi no em ve de gust”, “Vull saber
més sobre la meva sexualitat”...
Tens un consultori on, de manera confidencial,
t’ajudarem a fer que puguis gaudir plenament de la
teva sexualitat.

Punt Jove LGTB+
Tens entre 12 i 30 anys i tens dubtes o necessites
un acompanyament per temes de diversitat sexual?
Vols tenir un espai personal per parlar obertament i
tranquil·lament de la teva sexualitat? Doncs aquest
és l’espai idoni! Una professional de l’Associació Acord
està al teu servei per escoltar-te i ajudar-te en tot
allò que vulguis. No et tallis!

 Dimarts 9 i 30 de gener de 17 a 19 h
 Dimarts 13 i 27 de febrer de 17 a 19 h
 Dimarts 13 i 27 de març de 17 a 19 h

 Dimarts 16 de gener de 16.30 a 18.30 h
 Dimarts 6 de febrer de 16.30 a 18.30 h
 Dimarts 6 de març de 16.30 a 18.30 h

Dia Internacional
de les Dones
De 17 a 21 h

Torre Bassas té
nom de noia
Dijous 8 de març

Exposició de joves artistes rubinenques:
pintura, escultura, moda, audiovisual…
A les 17 h
Les teves tetes rulen per WhatsApp:

masclisme a la xarxa
Grup adolescents de 12 a 18 anys
A càrrec d’Anna Pacheco

Plaer, orgasme i masturbació femenina
A càrrec d’Irene Soriano (sexòloga del Consultori
Sexual i de Parella)
Grup de joves de 18 a 30 anys
A les 18 h

Autodefensa verbal per a noies intel·ligents
Grup de joves de 18 a 30 anys
A càrrec d’Anna Pacheco

Plaer, orgasme i masturbació femenina
A càrrec d’Irene Soriano (sexòloga del Consultori
Sexual i de Parella)
Grup de joves de 12 a 18 anys

Passi de documentals feministes
A les 19 h

Presentació del grup de noies feministes
de Torre Bassas
A les 20 h

Teatre en clau de dona

Tota la informació a: www.rubijove.cat

