
TARDOR JOVE 2009 

 

ESPECTACLES 

III PETIT CABARET 

Dia: 17 d’octubre  

Horari: 23.00h 

Lloc: a concretar 

Organitza: la Descoordinadora 

Col�labora: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Més informació a: palaucoordinadora@gmail.com 

 

ACTIVITATS 

 

I TORNEIG ANUAL DE MAGIC 

Segueix la primera lliga anual de Magic! Farem un torneig al mes de 

diferents formats amb multitud de premis! 

Dia: 25 de setembre, 30 d’octubre i 20 novembre 

Horari: a partir de les 21h 

Organitza: El Rincon de Gollum 

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

Més informació a: palaucoordinadora@gmail.com 

 

ESPAI OBERT PER PINTAR WARHAMMER 

Dies: 26 de setembre, 31 d’octubre i 21 de novembre 

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 a: palaucoordinadora@gmail.com 

 

VI PALAU LAN PARTY 

De les 9 del matí del dia 7 de novembre a les 9 del matí del 8 de novembre. 

Lloc: Espai Jove l’Escorxador 

Organitza: La Descoordinadora 



Col�labora: Ajuntament de Palau-solità i Plegamans 

Més informació a: palaucoordinadora@gmail.com 

 

 

V TROBADA MUNICIPIAL DE REPRESENTANTS ESCOLARS 

Si aquest any t’han triat com a delegat/da del teu “insti” jugues un 

important paper. Vine amb els teus companys i t’informarem de tot el que 

necessites saber!! 

Dates: 20/11/2008 

Horari: 9 a 14h 

 

DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS INFANTS 

Trobada d’Esplais Catalans del Vallès 

Dia: 21 de novembre 

Lloc: Plaça de Ca l’Estruch 

Hora: a partir de les 10h 

Organitza: Esplai el Botó 

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

Més informació a: esplaielboto@gmail.com 

 

LA SETMANA RODONA 

Del 30 de novembre al 4 de desembre 

 

Exposició de cartells de l’exposició VIH sobre Rodes i punt específic 

d’informació sobre la SIDA, Malalties de Transmissió sexual i 

embarassos no desitjats. 

  

Cada tarda a l’Espai de Trobada tallers, activitats, projecció de 

pel�lícules i curtmetratges.  

 

Punt específic d’informació sobre la SIDA el dia 1 de desembre a: 

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

 

 



La nit eròtica...  

Xerrada informativa i Tupper sex  

Data: divendres 27 de novembre 

Hora: 22.30h 

Preu: Gratuït 

Adreçat a joves a partir de 18 anys. 

 

Teatre al carrer 

Dissabte 28 de novembre durant tot el matí al carrer del mercat 

Organitza: La Descoordinadora 

 

FESTA JOVE DE CAP D’ANY 

Vine amb nosaltres a acomiadar-te del 2009. Vine a informar-te a l’Espai 

Jove l’Escorxador. 

Dia: 31 de desembre 

Horari: a la 01.00h 

Lloc: a concretar 

Preu: Gratuït 

Organitza: Regidoria de Joventut i La Descoordinadora 

 

CONCURSOS 

V EDICIÓ DEL CONCURS DE MÚSICA JOVE 

Si tens un grup de música i esteu interessats en participar-hi, no ho dubteu 

i passeu per l’Espai Jove l’Escorxador i apunteu-vos!!!!! 

Dates: 13 i 14 de novembre 

Lloc: Sala Polivalent del Teatre de la Vila 

Col�labora: La Descoordinadora 

 

V EDICIÓ DEL CONCURS AGENDA JOVE 

Com cada any... Tornem a canviar d’imatge!!!!! Si vols participar al concurs 

pel disseny de l’Agenda Jove passa a recollir les bases per l’Espai Jove 

l’Escorxador. 

 

 



EXPOSICIONS 

EXPOSICIÓ D’ART JOVE: GRAFFITIS 

Del 2 al 20 de novembre 

 

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. 

 

TALLERS 

Tallers oberts a l’Espai de Trobada 

 

Taller d’escenografia de Warhammer 

Tots els dilluns de 19.30 a 21.30h 

Taller de Malabars 

Tots els dimecres de 18 a 20h 

Taller de jocs de taula 

Tots els dijous 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 Batukada 

Dies i horari a concretar 

Preu: 20€ 

Màxim 12 persones 

Mínim 6 persones 

Dirigit a joves de 12 a 30 anys 

 

 



Taller de Trapezi 

Dies: els divendres del 9 d’octubre al 18 de desembre 

Horari: de 18 a 20h 

Preu: 22 € 

Màxim  10 persones 

Mínim  5 persones 

Dirigit a joves de 12 a 30 anys 

 

Taller de Fotografia 

Dies: els dimarts del 6 d’octubre al 24 de novembre 

Horari: de 18 a 20h 

Preu: 24 € 

Màxim 10 persones 

Mínim 5 persones 

Dirigit a joves de 16 a 30 anys 

 

Taller de Breakdance 

Dies: els dimecres del 7 d’octubre al 16 de desembre 

Horari: 18 a 19.30h 

Preu: 24 € 

Màxim 10 persones 

Mínim 5 persones 

Dirigit a joves de 12 a 30 anys 

 

Taller d’estampació de samarretes 

Dies: els dimarts 6 d’octubre al 10 novembre 

Horari: de 17 a 19h 

Preu: 30 € 

Màxim 5 persones 

Mínim 5 persones 

Dirigit a joves de 12 a 30 anys 

 

Preinscripcions als tallers a partir del 2 de setembre de dilluns a 

divendres de 9 a 13h, i dimarts i dijous de 16 a 20h. 

 



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! 

 

TANQUEM PER OBRES 

L’Aula Ciber i l’Espai de trobada estaran tancats durant els mesos de 

setembre i octubre. Disculpeu les molèsties! 

 

ENTITATS 

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 

 

 


