Programació
Hivern
Febrer - març 2021
Activitats gratuïtes
per a joves d’entre
12 i 29 anys

Hivern 2021
Tota la programació està subjecta a l’evolució de la crisi de la COVID-19 i
a les indicacions de les autoritats sanitàries. El Servei de Joventut prendrà
totes les mesures corresponents per garantir la seguretat i higiene de les
persones que hi participin i hi treballin.
L’assistència a qualsevol activitat necessita una reserva de plaça prèvia.
Totes les persones que assisteixin a les activitats d’aquest programa han
d’aportar una declaració autoresponsable signada. En el cas de menors
d’edat, han de signar la declaració el pare, la mare o el tutor o tutora.
Les inscripcions a formacions i tallers dels menors d’edat no queden
formalitzades fins a l’enviament de l’autorització firmada pel pare, la mare
o el tutor o tutora, acompanyada d’una còpia del document de la persona
que signa.
Totes les activitats són gratuïtes. Trobareu tota la informació i inscripcions
a www.rubijove.cat.



Punt d’informació
Juvenil
Assessorament i informació per als joves en temes de formació, treball,
habitatge, oci, salut...
Les assessories es podran realitzar presencialment, telefònicament,
per correu electrònic o per videotrucada.

Assessoria laboral jove
Resolució de dubtes jurídics i laborals en la recerca de feina;
nòmines, convenis, contractes, drets sindicals...

Assessorament i orientació formativa
Espai de consulta sobre opcions d’estudis, proves d’accés, processos de preinscripció, matrícula i homologacions. Orientació per a l’inici o l’ampliació de la
formació, així com informació diversa sobre el món acadèmic i professional.

Consultori sexual i de parella
Espai d’acompanyament i escolta, sempre confidencial, per a una millor vivència de la sexualitat; plaer i pràctiques, canvis corporals, primeres vegades, les
nostres emocions, violències i relacions sentimentals.

 2, 16 i 30 de març
JOxMI, escolta i acompanyament
emocional:
Servei d’escolta i acompanyament emocional que vol ajudar a gestionar les
emocions i donar eines i recursos per resoldre petits conflictes personals.

 4 i 18 de març

Activitats
Agermanament
de Rubí amb el
Sàhara
Divendres 19 i dilluns 22 de febrer

Coneguem la realitat del Sàhara (online)
 Instagram: @rubijove
 Hora: 18h
De dimecres 24 a divendres 26 de febrer

Exposició «Cables perduts» a càrrec de
TACCbcn, vídeo i exposició itinerant
 Lloc: Plaça del Dr. Guardiet (25) i plaça de

Altres serveis
Per a grups de fins a sis persones. En el cas de ser
alumnes de l’ESO només podran ser membres del
mateix grup bombolla.

l’Estació Nova (24 i 26)

 Hora: 18h

Matins de 10 a 14 h i tardes de 16 a 20 h:

Dissabte 27 de febrer

Dia de la proclamació de la República Àrab
Saharauí Democràtica (RASD)

• Cessions de sales a grups estables de ball, teatre...
• Sales d’estudi
• Buc d’assaig a Centre Cívic Cruïlla El Pinar

Penjada de la bandera de la RASD a l’Espai Jove
Torre Bassas.

Març
Les dones
sostenim el món
Dimarts 9 - No Woman No Fest

Taller Estètica i consumisme
 Ho organitza: AJ La Sonik. A càrrec d’EcoAsa
 Lloc: Espai Jove Torre Bassas
 Hora: 18 h
Taller d’autodefensa feminista
 Ho organitza: AJ La Sonik
 Lloc: Espai Jove Torre Bassas
 Hora: 19 h
 Inscripció prèvia a lasonikrubi@gmail.com

Divendres 12

Llibrecatching: Gimcana de llibres
feministes pel parc de Ca n’Oriol
Lloc: Parc de Ca n’Oriol - entrada al costat
de l’Institut l’Estatut
Hora: 17.30 h
Inscripció prèvia a rubijove@rubijove.cat
Divendres 12 - No Woman No Fest

Projecció de curtmetratges i taula rodona
Ho organitza: AJ La Sonik
Lloc: Ateneu Municipal
Hora: 19 h
Inscripció prèvia a lasonikrubi@gmail.com
Dissabte 13 - No Woman No Fest

Vermut musical, mercat d’art, poesia,
concerts, exposició i tallers
Ho organitza: AJ La Sonik
Lloc: El Celler
Hora: Tot el dia a partir de les 12 h
Dimecres 10 - No Woman No Fest

Cinefòrum + taula rodona
 Lloc: CRAC
 Hora: 18 h
 Inscripció prèvia a lasonikrubi@gmail.com
Dimecres 10

Podcast al carrer: «Massa fresques o massa
mojigatas?»
Activitat presencial que posteriorment es penjarà a
l’Instagram de @rubijove
 Hora: 17.30 h
 Lloc: Plaça Pep Rovira
 Inscripció prèvia a www.rubijove.cat
Dijous 11 - No Woman No Fest

Presentació i exposició de poemes i llibres
Ho organitza: AJ La Sonik
Lloc: Terrassa de la Biblioteca
Hora: 17.30 h
Inscripció prèvia a lasonikrubi@gmail.com
Dijous 11 - No Woman No Fest

Jamfem #rubijovexpressa!
Hi col·labora: AJ La Sonik
Lloc: Terrassa de la Biblioteca
Hora: 19 h
Inscripció prèvia a rubijove@rubijove.cat
i lasonikrubi@gmail.com

Dimecres 17

«Sàhara amb veu de dones»: Xerrada sobre
el Sàhara i experiències de les dones als
camps de refugiats
Activitat en línia a l’Instagram de @rubijove
Hora: 18 h
Dimecres 24

Rubí Jove als barris
La Llum i l’Aitana segueixen amb la seva
activitat habitual als barris:

Dilluns, Centre i Ca n’Oriol
Dimarts, El Pinar
Dijous, Les Torres
Divendres, Vint-i-cinc de setembre

Contacta’ns a:
630 766 379 (Rubí Jove)
671 648 139 (Rubí Jove als barris)
www.rubijove.cat
rubijove@rubijove.cat

Cinefòrum: Visibilitat trans
Lloc: Espai Jove Torre Bassas
Hora: 18 h
Inscripció prèvia a www.rubijove.cat
Dissabte 27

FEM GRAFF: pintades murals i xerrades
A càrrec d’il·lustradores i graffiteres rubinenques

Segueix-nos a:
@rubi_jove
rubijovetorrebassas
@rubijove

