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Rubí´ jove,
un món per a tu!

dansa

c. Sabadell

Ateneu
Municipal

Tots els tallers tenen
monitor de referència.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Inscripcions de l’11 al 18 de gener

Balls llatins
Taller per aprendre a moure els malucs
al ritme de la música més càlida i atrevida
Dia: dilluns, del 18/01 al 14/03
Hora: de 18 a 19.30 h
Edat: de 17 a 29 anys

Graffiti

av. de Barcelona

música

Fes-te amic de Rubijove
i no te’n perdis ni una!

Ajuntament
de Rubí

teatre
esports

Torre
Bassas

tallers

Si t’agrada dibuixar però el paper se t’ha
quedat petit, prova amb el graffiti!
Dia: dilluns, del 18/01 al 14/03
Hora: de 17 a 18.30 h
Edat: de 12 a 17 anys
A càrrec de Navi Muluk

Guitarra

tallers

Rubí
Informació actualitzada a www.rubijove.cat
Facebook, Twitter i Instagram.
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Qui no ha pensat alguna vegada a aprendre
a tocar la guitarra? Aquesta és la teva!
Dia i hora:
Nivell iniciació: dilluns, del 18/01 al 14/03
Nivell mitjà: dimecres, del 20/01 al 16/03
Hora: de 18.30 a 19.30 h
Edat: de 12 a 29 anys
A càrrec de Joan Culell

Fem deures

Fotografia digital

Els deures poden ser molt avorrits o poden ser
una manera de passar-ho bé mentre aprens.
Ho vols provar?
Dia: dilluns i dimecres, del 18/01 al 16/03
Hora: de 17 a 18.30 h · Edat: de 12 a 14 anys
A càrrec de Carol Montes

Fer una fotografia no és només prémer un botó.
Vine i aprèn els millors trucs per fer les fotos
més espectaculars.
Dia: dimecres, del 20/01 al 16/03
Hora: de 17 a 18.30 h
Edat: de 17 a 29 anys
A càrrec de Laia Oller

Il·lustració i còmic
Dóna forma als teus personatges,
construeix una història... dibuixa-la!
Dia: dimarts, del 19/01 al 15/03
Hora: de 18.30 a 20 h · Edat: de 12 a 17 anys
A càrrec de Eloi Molas

Street dance
Vine a aprendre diferents estils de dansa urbana,
com el popping, locking, dancehall...
Dia i hora:
Nivell iniciació: dimarts, del 19/01 al 15/03
Nivell mitjà: dijous, del 21/01 al 17/03
Hora: de 17.30 a 19 h · Edat: de 12 a 17 anys
A càrrec de Kevin Pieras

Fes el teu curtmetratge
Vols saber els trucs per poder fer una petita
pel·lícula? Tu seràs el director, el càmera,
el tècnic de llums...
Dia: dimecres, del 20/01 al 16/03
Hora: de 18.30 a 20.30 h · Edat: de 17 a 29 anys
A càrrec de Sandra Díaz-Benito

Rubí Jove - Torre Bassas
C/ Sabadell 18 - 08191 Rubí
93 699 16 63
www.rubijove.cat
rubijove@ajrubi.cat
Horari
de dilluns a divendres,
de 17 a 21 h

Dansa contemporània
Aprèn a alliberar el cos amb els moviments
més atrevits i arriscats.
Dia: dijous, del 21/01 al 17/03
Hora: de 19 a 20.30 h
Edat: de 17 a 29 anys
A càrrec de Marta Sellart

Teatre
Treu-te la vergonya i vine a descobrir l’actor
o actriu que tothom té a dins.
Dia i hora:
Nivell iniciació: divendres, del 22/01 al 18/03
Nivell mitjà: dimarts, del 19/01 al 15/03
Hora: de 17.30 a 19 h
Edat: de 12 a 17 anys
A càrrec de Imanol Fernández,
de l’Associació Juvenil Tiamat Teatre
Totes les activitats són a la Torre Bassas, a
excepció de les que ho indiquen específicament.

B. 12021-2014

INS
La Serreta

Aprofita aquest taller per portar
el maquillatge més espectacular
de tota la festa de Carnestoltes.
Dia: dijous 4 de febrer
Hora: de 18 a 20 h
Edat: de 12 a 29 anys

Xerrada sobre
la Garantia Juvenil
Ja saps què és la Garantia Juvenil?
Si tens entre 16 i 29 anys, estàs buscant
treball i no estàs estudiant, no et perdis
aquesta xerrada en què t’explicarem en
què consisteix aquest programa europeu
que et facilita formació i recursos per
trobar feina.
Dia: dimecres 10 de febrer · Hora: 18 h
A càrrec de: Maria Martínez, facilitadora
del programa de Garantia Juvenil a Rubí

Curs de manipulació
d’aliments
Vine a adquirir els coneixements, les habilitats
i les actituds per aplicar tècniques d’higiene i
sanitat alimentària en el teu lloc de treball.
Dia: dijous 17 de març
Hora: de 17 a 20 h · Edat: de 16 a 29 anys

Els espais oberts són de
participació. No cal inscripció,
només cal que vinguis, parlis
amb nosaltres i t’afegeixis
al grup per poder compartir
experiències i aprendre.

Espai Break Dance
Dia: dimecres, del 20/01 al 16/03
Hora: de 18 a 21 h · Edat: de 12 a 29 anys

Aquestes són activitats obertes
a les que pots venir a passar-ho bé
sempre que et vingui de gust.
No cal inscripció.

Jocs de taula
Passem una tarda divertida jugant amb
els jocs de taula de tota la vida i els més
nous que han sortit. T’hi apuntes?
Dies: dimarts i dijous
Hora: 18 h

Tornejos de Playstation,
tennis de taula, Scalextric...
Vine a demostrar la teva destresa davant
les amistats. Aprofita per passar una tarda
divertida mentre mostres el que saps.
Dia: dimecres
Hora: 18 h

Cinema
Quines pel·lícules t’agraden? Proposa’ns
pel·lícules i les mirem tots plegats amb
projector i pantalla gegant.
Dia: divendres
Hora: 18 h

campanyes
i festivitats
Festa de Carnestoltes
Vine a la festa de disfresses. Hi haurà
música, concursos, exhibicions de break
dance i hip-hop i moltes sorpreses més!
Dia: divendres 5 de febrer
Hora: 18 h

exposicions

Saps que quan es trenca alguna peça
de l’skate no cal que el llencis? El pots arreglar!
Vine i aprèn com fer-ho.
Dia: dijous 25 de febrer
Hora: de 18 a 20 h · Edat: de 12 a 29 anys
A càrrec de: Associació Juvenil
SkateBoarding Rubí

activitats setmanals

8 de març
Dia de la Dona Treballadora
Amb motiu de la celebració del 8 de març
es portaran a terme durant la setmana
una sèrie d’activitats, com un concurs
de microrelats o un taller d’autodefensa
per a dones. Estigues alerta per poder
assabentar-te de tot.
Dia: del 7 a l’11 de març

Exposició de fotografia analògica
Inauguració: divendres 19 de febrer,
a les 19 h. Fins al 17 de març
A càrrec: Sara G. Amo (Dismal Mist)

Exposició conjunta
de pintures
Exposició de pintures de llums i ombres
de dos joves de Rubí
Inauguració: divendres 18 de març,
a les 19 h. Fins al 15 d’abril
A càrrec de: Dafne&Kmachine

Hip-hop Adictos
Festa de presentació del nou disc de
Chinatown & LakodeStudios. Hi haurà
concurs d’improvisació de hip-hop, micro
obert, regals i moltes sorpreses més.
Dia: divendres 26 de febrer
Hora: 18 h

“A través de la niebla”

Parelles Tic
Formació d’adults en noves tecnologies,
a càrrec de joves estudiants
Dates: segons disponibilitat.
Edat: de 12 a 29 anys

,
serveis de l equipament

Taller de maquillatge
i caracterització
de Carnestoltes

Taller de manteniment
i reparació d’skates

oferta permanent

Aprèn a fer nines personalitzades
de goma EVA. Podràs sorprendre
algú amb un regal d’allò més original.
Dia: dijous 28 de gener
Hora: de 18 a 20 h
Edat: de 12 a 29 anys
A càrrec de: Mercedes Breda

espais oberts

tallers monogràfics

Taller de fofuchas

Projecte Aprenem
Iniciativa comunitària per a l’aprenentatge
de les llengües a través de l’intercanvi
lingüístic en grups reduïts i recursos de
la Biblioteca Municipal Mestre Martí Tauler.
Dates: segons disponibilitat.
Edat: de 12 a 29 anys

Amb la col·laboració de la Biblioteca Municipal
Mestre Martí Tauler, l’Espai Jove Torre Bassas
i l’Ateneu Municipal. Més informació a qualsevol
dels tres equipaments.

Torre Bassas ofereix diàriament
els serveis següents:

• Cessió de sales per fer treballs en

grup, preparar coreografies, reunions...
(La reserva és setmanal i es pot fer per
telèfon, correu electrònic o al mateix espai.)

• Espai de trobada Un espai on poder
venir a xerrar, conèixer gent, jugar als
diferents jocs i videojocs, llegir els llibres
i les revistes que tenim o qualsevol cosa
que se’t pugui acudir.

• Punt d’informació juvenil:

assessorament als joves en temes de
formació, laborals, d’habitatge, salut
i derivació cap a altres serveis municipals.

Torre Bassas Crew
Programa de ràdio mensual que s’emet
els dimarts, a les 17 h, des de Ràdio Rubí.
Si vols més informació, posa’t en contacte
amb nosaltres.
Dies d’emissió: els dimarts 19 de gener,
16 de febrer i 15 de març

Totes les activitats són a la Torre Bassas, a
excepció de les que ho indiquen específicament.

