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Rubí´ jove,
un món per a tu!
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Autodefensa per a noies
Coneix diferents tècniques per defensar-te
físicament i psicològicament i, així, et sentiràs
més segura.
Dates: del 4 al 7 de juliol i del 12 al 15 de
setembre
Horari: de 18 a 19.30 h
Edat: de 12 a 29 anys

Tot sobre el disseny de
tatuatges

av. de Barcelona

tallers

esports

Cal inscripció prèvia. Places limitades.
Inscripcions: del 20 de juny a l’1 de juliol

c. Sabadell

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

o.

agenda
jul | sep

Tallers

Descobrirem l’origen, la història i les tècniques
del disseny de tatuatges.
Dates: 11 i 13 de juny i 5 i 14 de setembre
Horari: de 17 a 18.30 h
Edat: de 18 a 29 anys

Cuina d’estiu
Rubí
Informació actualitzada a www.rubijove.cat
Facebook, Twitter i Instagram.

agenda
jul | sep
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Sorprèn la teva família i els amics amb plats
boníssims, sans i espectaculars.
Dates: del 18 al 21 de juliol i del 19 al 22 de
setembre
Horari: de 18 a 19.30 h
Edat: de 12 a 18 anys

Tatuatges de henna
L’associació ARSI ens explicarà la història,
les diferents aplicacions i tècniques d’aquest art
tan antic.
Dates: 13 i 20 de juliol - 5 i 19 de setembre
Horari: de 18 a 19.30 h
Edat: de 12 a 18 anys

Taller d’skate
Vols aprendre a fer servir l’skate? Si ja en saps,
vols millorar els teus trucs o aprendre’n de nous,
ho podràs fer.
Dates: 19, 20, 21 i 22 de setembre
Horari: de 18 a 19.30 h

Formació
Període d’inscripció:
del 20 al 23 de juny de 17 a 21 h
El sorteig de places per als cursos de
formació en el temps de lleure serà el 27
de juny de 2016.
Només en el cas que quedin places vacants s’hi
podran inscriure persones més grans de 30 anys
que reuneixin les condicions d’accés. Per obtenir
més informació, poseu-vos en contacte amb
nosaltres.

Curs de monitors/es d’educació
en el lleure infantil i juvenil
Està dirigit a joves que tinguin ganes
d’introduir-se al món de l’educació en el temps
de lleure i a qui agradi treballar amb infants.
Dates: de dilluns a divendres del 4 al 29 de
juliol
Horari: de 9 a 14 h
Edat: de 18 a 30 anys

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

Curs de directors/es d’educació
en el lleure infantil i juvenil
Està dirigit a persones que vulguin aprofundir
en la tasca de l’educació en el lleure i monitors
que vulguin avançar en el desenvolupament
professional.
Dates: de dilluns a divendres del 4 al 27
de juliol
Horari: de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h
Edat: de 18 a 30 anys

Curs de premonitors/es
Adreçat a joves més grans de 16 anys que
vulguin tenir un primer contacte amb l’educació
en el temps de lleure des de la perspectiva de
l’educador o l’educadora.
Dates: de l’11 al 14 de juliol
Horari: de 9 a 14 h
Edat: 16 i 17 anys
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La Serreta

Espais oberts
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.

Club de lectura Caçadors
de Llibres
Joves de l’Espai posen en marxa aquest club.
Així que, si t’agrada llegir, vine a compartir amb
ells la teva afició.
Dates: Els segons dimarts de mes
Horari: de 18 a 19.30 h
Edat: de 12 a 18 anys

Espai de break dance
Comparteix amb altres joves la teva passió per
aquesta dansa urbana.
Dia: cada dimecres
Hora: de 18 a 21 h
Edat: de 12 a 29 anys

Balls llatins
Vine a ballar amb altres joves la música més
càlida i atrevida.
Dates: cada dilluns
Horari: de 18 a 19.30 h
Edat: de 15 a 29 anys

Cinema a la Torre

Playstation/Art

AcquaParty

L’associació Escena 13 ens han preparat
un cicle de pel·lícula per a aquest estiu.
Dates: cada dijous
Horari: 19 h

Si t’agrada cantar i ballar, vine! Jugarem a jocs en
què hauràs d’esforçar-te per fer una entonació i
unes passes que puntuïn el màxim i batre els teus
rivals. T’hi atreveixes?
Dates: 12 de juliol, 6 i 27 de setembre
Horari: 18 h

Aquest cop anirem a la plaça Josep Tarradellas
a gaudir tot jugant amb l’aigua i la gent. Farem
equips així que vingueu preparats... que sortireu
ben mullats! Cal inscripció prèvia
Data: dimecres 20 de juliol · Horari: 18 h

Excursions

Aprofitem el bon temps i sortim a conèixer l’entorn
de Rubí. Les entitats rubinenques ens ensenyaran
els racons més interessants de la natura que ens
envolta. Cal inscripció prèvia
Dimarts 26 de juliol a les 17 h
Dijous 15 de setembre de 17 h

Activitats Espai
de Trobada
Aquestes activitats són obertes i hi pots venir a
passar-ho bé sempre que et vingui de gust.

Campionat de ping-pong
Si t’agrada passar les tardes jugant a ping-pong,
aquesta és la teva oportunitat de venir a demostrar
les teves habilitats.
Dates: 5 i 19 de juliol i 11 i 25 de setembre
Horari: 18 h

Scalextric
Els amants de la velocitat i les competicions de
cotxes podreu viure l’experiència de la velocitat a
petita escala. Quin cotxe serà el més ràpid?
Ho volem saber!
Data: 7 de juliol
Horari: 18 h

Festdisco
Tots els estils de música seran benvinguts per
ballar sense parar! Ritme, coreografia, animació,
alegria, ganes de passar-ho bé, companyia… són
alguns dels ingredients que necessites per venir a
la Torre Bassas i passar una estona genial abans
de marxar de vacances. Hi haurà sorpreses!
Data: dimecres 27 de juliol · Horari: 18 h

Torneig de LoL

Campanyes i festes
Atún con Jam
Saps tocar un instrument? Vols venir a tocar?
Anima’t a participar en les jam sessions
de Torre Bassas!
Dates: 8, 15 i 29 de juliol i 16, 23 i 30 de setembre
Horari: 18 h

Si et passes hores jugant al League of Legends
organitza el teu equip i inscriu-te. El dia del
torneig podreu venir a veure les partides en
streaming, no t’ho perdis.
Inscripcions: a partir del 2 de setembre
Dates: 7 i 8 de setembre · Horari: 17:30h

Over Summer
Aquesta setmana tancarem la programació
d’estiu de la Torre Bassas i donarem la
benvinguda a la tardor. Aquesta cloenda serà ben
sonada: concerts, exhibicions, exposicions, etc...
Data: del 26 al 30 de setembre
Horari: a partir de les 17h

Activitats artístiques
Organitzades pel col·lectiu SIart

Passi PreInFest
Festival de Curtmetratges de terror, fantàstics i
freaks (15 i 16 de juliol al Celler)
Encara no saps que a l’Infest faràs de jurat?
Doncs a la Torre Bassas hi haurà un tastet de
curtmetratges perquè estiguis preparat.
Data: dijous 7 de juliol
Horari: 18 h

Show me the Grrly!
Desfilada de moda de la Col·lecció Grrly de Lorena
Gonzalo al pati de l’Ateneu Municipal (c. Xile, 1-3)
Data: divendres 22 de juliol
Horari: 19 h

Festa PrePeacock
Peacock: Rubí Art Festival del 16 de setembre
al 2 d’octubre al Celler.
Encara no saps que és Peacock? Impossible,
però, per si de cas, farem una festa de prèvia a la
inauguració perquè coneguis què podràs fer durant
els caps de setmana vinents a la nostra ciutat.
Data: divendres 9 de setembre
Horari: 19 h

Serveis de l'equipament
Cessió de sales

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

Espai de trobada
Un espai on pots 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’acudeixi.

Punt d’informació juvenil
Assessorament als joves en temes de formació,
treball, habitatge, oci, salut i derivació cap a altres
serveis municipals.
Per obtenir més informació no dubtis a contactar
amb nosaltres. Vine a la Torre Bassas
(C. Sabadell, 18), truca’ns al 93 699 16 63
o envia’ns un missatge de correu electrònic a
rubijove@rubijove.cat
www.rubijove.cat
Segueix-nos al Facebook i al Twitter

