
AGENDA HIVERN 2010 

 

ACTIVITATS 

Cinefòrum: PLATS BRUTS 

Dia: 22 de gener 

Hora: de 21.30h 

Lloc: Espai Jove l’Escorxador 

Organitza: La Descoordinadora 

Col�labora: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Més informació: palaucoordinadora@gmail.com 

 

Espai Obert per Pintar Warhammer 

Dies: 2 de gener, 6 de febrer i 6 de març 

Hora: a les 10.30h 

Lloc: Espai Jove l’Escorxador 

Organitza: El Rincon de Gollum 

Col�labora: La Descoordinadora i l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. 

Més informació: palaucoordinadora@gmail.com 

 

Mulla’t  

Mulla’t per la Festa Major 2010. L’espai on participes per dir com voldries 

que fos la teva Festa Major. 

Dia: 6 de febrer 

Hora: de 9.30 a 18.00 h 

Preinscripcions i més informació a l’Espai Jove l’Escorxador. 

Gratuït i et convidem a dinar!!! 

 

IV Nit de Terror 

Dia: 27 de febrer 

Hora i lloc a concretar 

Organitza: La Descoordinadora 

Col�labora: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Més informació: palaucoordinadora@gmail.com 

 

 



Dia mundial de la Dona treballadora 

Dia i hora a concretar 

Lloc: IES Ramon Casas i Carbó i Marinada 

 

ESPECTACLES 

IV Petit Cabaret 

Dia: 13 de març 

Hora: 23.00h 

Lloc: Espai Jove l’Escorxador 

Organitza: La Descoordinadora 

Col�labora: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Més informació: palaucoordinadora@gmail.com 

 

EXPOSICIONS 

Exposició d’art jove: Josep Mª Domingo 

De l’1 al 26 de març 

Inauguració el dia 3 de març a les 19h 

 

SALES D’ESTUDI 

La Sala d’estudis estarà oberta de dilluns a dijous de 21 a 01h. 

De l’11/01/2010 al 25/2/2010 

 

FORMACIÓ 

Curs de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure 

Intensiu març i abril. 

Més informació a l’Espai Jove l’Escorxador i inscripcions a partir de Febrer. 

 

TALLERS OBERTS I GRATUÏTS A L’ESPAI DE TROBADA 

Taller d’escenografia de Warhammer 

Tots els dilluns de 19.30 a 21.30h 

Taller de Malabars 

Tots els dimarts de 18 a 20h 

Taller de jocs de taula 

Tots els divendres de 18 a 20 

 



TALLER DE FORMACIÓ: Estàs Pantallat? 

JA TENS EL CARNET DE L’AULA CIBER? 

Per poder connectar-te als ordinadors has de tenir el Carnet. Vine al taller i 

aconsegueix-lo. 

Cada últim divendres de mes jocs i dinàmiques per treballar el consum 

responsable de pantalles (xats, videojocs, e-xarxes i mòbil). 

 

Taller de cuina ràpida i econòmica 

Dies: els dimecres del 20 de gener al 31 de març 

Horari: de 18 a 20h 

Preu: 50 € 

Màxim: 10 persones 

Mínim: 5 persones 

Dirigit a joves de 16 a 30 anys 

 

Taller de dansa contemporània 

Dies: dimarts i dijous del 19 de gener al 25 de març 

Horari: de 18 a 19.30 

Preu: 30 € 

Màxim 10 persones 

Mínim 5 persones 

Dirigit a joves de 12 a 30 anys 

 

Taller de creació de cançons Rap 

Dies: els dilluns del 18 de gener al 15 de febrer 

Horari: de 18 a 19.30h 

Preu: 8 € 

Màxim 10 persones 

Mínim 5 persones 

Dirigit a joves de 12 a 20 anys 

 

Taller: Abriga’t fent mitja! 

Dies: els divendres del 22 de gener al 26 de març 

Horari: de 18 a 20h 

Preu: 40 € 



Màxim 10 persones 

Mínim 5 persones 

Dirigit a joves de 12 a 30 anys 

 

Taller de Batucada; nivell I 

Dies: Els dimecres del 20 de gener al 24 de març 

Horari: de 20.45 a 22.15h 

Preu: 20€ 

Màxim 16 persones 

Mínim 8 persones 

Dirigit a joves de 12 a 30 anys 

 

PIDCES (Punt d’informació i dinamització als centres d’educació 

secundària) 

Recorda!!! Si tens alguna consulta o dubte sobre ensenyament, sortides 

laborals, salut, associacionisme, activitats d’oci... Ens trobaràs els dimarts a 

IES Ramon Casas i Carbó i els divendres a Marinada a l’hora del pati. 

 

TOTS ELS TALLERS I ACTIVITATS ES REALITZARAN A L’ESPAI JOVE 

L’ESCORXADOR 

 

Aquells tallers que no arribin al mínim de persones inscrites seran anul�lats. 

Sempre i quan els tallers tinguin places disponibles es valorarà la 

possibilitat d’acceptar participants fora de la franja d’edat senyalada. 

 

ESPAI JOVE L’ESCORXADOR 

Passeig de la Carrerada s/n 

938645118 

joventut@palauplegamans.cat 

Horari: de dilluns a divendres de 16 a 20h 

 

Preinscripcions als tallers a partir del 7 de gener de dilluns a 

divendres de 9 a 13h, i dimarts i dijous de 16 a 19h. 

 

 



BÚSTIA DE SUGGERIMENTS 

A l’Espai de Trobada trobaràs la bústia de suggeriments on pots opinar 

sobre tot allò que fem, suggerir activitats, concerts, tallers, etc. Així que... 

ja no tens excusa. DIGUES LA TEVA! 

 

LA DESCOORDINADORA 

Som una plataforma d'entitats juvenils de Palau-solità i Plegamans que 

volem agrupar a la totalitat o el màxim nombre d'entitats, col.lectius, 

associacions i joves del municipi, per sumar recursos, sumar en iniciativa, 

sumar en projectes i en definitiva dinamitzar i decidir sobre l’Espai Jove 

l’Escorxador. 

Fes-te amic nostre al Facebook! Per més info: 

palaucoordinadora@gmail.com 

 

ESPLAI EL BOTÓ 

Si tens entre 5 i 16 anys i vols fer nous amics, anar de colònies i passar-t’ho 

bé cada dissabte a la tarda el Botó és la solució!!!! 

PLAS, PLAS, PLAS... és la millor!!!! 

esplaielboto@gmail.com 

 

MJP (Moviment Juvenil de Palau) 

Joves com tu que volem mobilitzar els joves de Palau a partir de la creació 

cultural, l’acció social i l’oci alternatiu. 

www.palaujove.blog.com 

palaujove@gmail.com 

 

SCOLFLING CLUB DE ROL 

Ens reunim i juguem a rol de taula, rol en viu, màgic, manga, anime, 

videojocs... tota la subcultura que vulguis XDD. 

scolfling@hotmail.com 

 

PALAU MEDIEVAL 

Viu una aventura èpica en un món de fantasia amb els nostres jocs de rol 

en viu o viatge al passat per aprendre jugant amb les recreacions 

històriques que organitzarem. Tot això y molt més. 



www.palaumedieval.es.tl 

palaumedieval@gmail.com 

 

SECCIÓ JUVENIL DEL GRUP DE TEATRE FARRIGO-FARRAGO 

Ets “teatrero”? Tens entre 12 i 30 anys? Llavors ets dels nostres. 

Representacions teatrals, teatre de carrer, improvisació, sortides… VINE A 

FER TEATRE! 

farrigo-farrago.entitatspsip.cat 

farrigofarrago@gmail.com 

 

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS JOVES DE PALAU-SOLITÀ I 

PLEGAMANS 

Tens entre 12 i 20 anys i estudies a Palau-solità i Plegamans? Si vols 

organitzar activitats al teu centre... Apunta’t! 

aepsip@gmail.com 

 

 

 


