
APUNTA

Vine i
gaudeix !

1 3 4 5 6

Consulta la 
programació del 
Jovestiu’17 i la info 
necessària per realitzar 
la inscripció i pagament a 
joventut.vilafranca.cat

Fes la inscripció 
joventut.vilafranca.cat 
(formulari inscripció)

Et truquem per 
confirmar la plaça i 
la realització de 
l’activitat. 

Totes les activitats inclouen 
un mínim i un màxim de 
participants per a la seva 
realització.

No realitzis el
pagament fins
que no et 
truquem.

Porta la 
documentació 
necessària per 
confirmar la 
inscripció al 
SIAJ. (A partir 
del 19 de Juny).

ÚLTIM DIA
Per inscriure’t

16 
Juny

ÚLTIM DIA
Per portar la 
documentació

23
Juny

2

Informació i inscripcions:
JOVENTUT.VILAFRANCA .CAT

 Juliol 2017
11a edició

Activitats d’estiu per a joves

Vilafranca del Penedès PER A  INFO

Jovestiu és #Oci #Cultura #Experimentació #Participació #Formació

+16 anys (1987-2001)

Conversa en francès (intermig)
Nous parlons français! Perd la por al francès, 
aquesta és la teva oportunitat per parlar i deixar-te 
anar amb la llengua veïna. Grup conduït per un jove 
voluntari francès.

Els dilluns del 3 al 24 de juliol
(curs de 4 hores).

18:30-19:30h

Servei de Joventut 
c/ de la Fruita, 13

Gratuït

Cuina vegetariana
Vols menjar bo i saludable? Curs de cuina pràctica 
per descobrir el món de la cuina vegetariana, tot 
elaborant i degustant receptes delicioses i cent per 
cent saludables.

El dilluns 3, el dimecres 5 i el 
divendres 7 de juliol (curs de 9 hores).

18-21h

Alberg de Joventut
Recinte La Fassina - Av. Catalunya, 22

20€

Cuina de postres
Curs de rebosteria creativa. Si t’agrada la cuina i els 
dolços, no et perdis aquest curs per aprendre a 
cuinar receptes variades de rebosteria: pastissos, 
bombons, cupcakes... Per llepar-se el dits!  

Els dimarts i dĳous del 4 al 13 de juliol 
(curs de 8 hores).

17-19h

Alberg de Joventut
Recinte La Fassina - Av. Catalunya, 22

20€

Com triomfar al Youtube?
T’agradaria tenir el teu canal de youtube? YouTube és 
l'eina d'autopromoció més poderosa que hi ha avui en dia. 
Consells i secrets per obrir i millorar un canal de Youtube a 
càrrec d’un youtuber que ha aconseguit triomfar. Els dimarts i els dĳous del 18 al 27 de 

juliol (curs de 8 hores).

11-13h

Escola municipal d’art Arsenal 
c/ de la Font, 43

15€

Conversa en anglès (intermig/alt)
Are you talking to me? Grup de conversa intensiu. 
Practica l’anglès oral de manera diferent i divertida!

Els dimarts i dĳous del 4 al 20 
de juliol (curs de 9 hores).

18:30-20h

Servei de Joventut 
c/ de la Fruita, 13

5€

Els dilluns i els dimecres del 17 al 26 
de juliol (curs de 8 hores).

17:30-19:30h

Escola municipal d’art Arsenal 
c/ de la Font, 43

Crea la teva app
T'has plantejat desenvolupar una aplicació mòbil però 
no saps per on començar? Tens una idea però no saps 
programar? Curs de creació d’aplicacions mòbils sense 
necessitat de tenir coneixements de programació. 

10€

Els dimarts del 4 al 25 de juliol 
(curs de 4 hores).

10:30-11:30h

Espai Pilates
c/ d’Ignasi Iglesias, 10 

Pilates (iniciació)
Estirar, enfortir i equilibrar el cos. El Pilates treballa 
la flexibilitat, l’agilitat, l’equilibri i la coordinació de 
moviments. Ideal per millorar l’alineació postural 
i per corregir els hàbits posturals incorrectes. 

5€

Els dimarts i els dĳous del 4 al 27 
juliol (curs de 6 hores).

11-11:45h 

Complex Aquàtic - Zona esportiva 
Carrer Antic Camí de Sant Martí, 12

Bodypump
Posa’t en forma! Programa per grups d’entrenament 
basat en l’aixecament de peses. Enforteix, tonifica i 
defineix la musculatura de tot el cos.

10€

El dimecres 12 de juliol 
(curs de 3 hores).

17-20h

Escorxador
c/ de l’Escorxador, 19

Art floral
Descobreix el món de l’art floral! T’agraden les 
manualitats? El treball amb flors ofereix moltes 
possibilitats que desconeixem. En aquest taller d’una 
única sessió aprendràs a fer braçalets i corones florals. 

5€

Promocions: La inscripció a 2 o més activitats (a excepció de les gratuïtes) 
inclou un 20% de descompte sobre el total del preu.

Tel. 93 892 20 20 
(en l’horari d’atenció 
al públic del SIAJ)

SIAJ - C/ de la Fruita, 13
Vilafranca del Penedès

Horari:
Fins al 9 de juny: matins d’11 a 
14h, i les tardes de dilluns i 
dimecres de 17 a 20h.
A partir del 12 de juny: matins de 
10 a 14h i dimecres tarda de 17 a 
20h (horari d’estiu).

Organitza:

Amb el suport de:

joventut@vilafranca.org

Joventut a les xarxes:

fins a les 
14h



A més a més...
Monogràfics, espectacles, activitats 
diverses complementàries al Jovestiu 
que tindran lloc durant el juliol.

Cuina
Monogràfics de cuina diversos.

Claustre jocs
24 hores de jocs de taula, minia-
tures, rol i molt més!

Xerrades sobre mobilitat

Viatjar econòmicament, estades a 
l’estranger...

I festa de fi de Jovestiu!

Tallers i activitats formatives

Ioga a la fresca, monogràfic de 
clown, segway, cata de vins...

Podràs anar seguint les novetats a través de joventut.vilafranca.cat
i a les nostres xarxes socials.

(1999-2004)12-17 anys 

BTT i piscinaConversa en anglès (intermig)
Are you talking to me? Grup de conversa intensiu. 
Practica l’anglès oral de manera diferent i divertida!

Els dimarts i dĳous del 4 al 20 de juliol  
(curs de 9 hores).

17-18:30h

Servei de Joventut 
c/ de la Fruita, 13

5€
Et proposem fer una ruta circular amb BTT per 
camins del Penedès fins al Conjunt Monumental de la 
Roca (Sant Martí Sarroca). L’activitat inclou la visita al 
conjunt monumental medieval del castell de Sant Martí 
Sarroca i l’accés a les piscines d’estiu de Vilafranca. Divendres 7 de juliol 

Hora de trobada: 9h
Hora de finalització (aprox): 14h

Alberg de Joventut - Recinte la Fassina 
Av. Catalunya, 22 - (Lloc d’inici)

5€

Cuina iniciació
Et fan por els fogons? No has tallat mai una ceba? 
Anima’t a fer el primer pas! Curs totalment pràctic 
per aprendre a cuinar tot fent receptes senzilles i 
nutritives. 

Els dilluns i dimecres del 10 al 19 de 
juliol (curs de 8 hores).

18-20h

Alberg de Joventut
La Fassina. (Av. Catalunya, 22)

20€ Multiaventura a la platja
Vine a passar un dia de diversió assegurada!  
Jornada a la platja de Tamarit on podràs gaudir de 
diferents activitats d’aventura: caiac de mar, paddle 
surf i coastering + snorkel. Inclou el transport. Divendres 21 juliol

Hora de trobada: 9h
Hora d’arribadada (aprox): 20h
Estació de busos de Vilafranca
(Lloc de trobada i d’arribada)

20€

Curs de clown
Descobreix i treu el pallasso/a que portes a dins! 
Curs per potenciar la creativitat, desenvolupar noves 
capacitats comunicatives, per millorar la por a 
l’equivocar-se i a fer el ridícul, per aprendre a riure’s 
d’un mateix... 

El dilluns 17, el dimecres 19 i el 
divendres 21 de juliol (curs de 9 hores).

10:30-13:30h

Escorxador
c/ de l’Escorxador, 19

15€ Excursió al Parc dels Talls
Caminada de capvespre des de Vilafranca fins als Parc 
dels Talls (7,5 km). El Parc dels Talls el formen 
diferents pèlags i està situat a Vilobí. Farem una ruta 
circular i tornarem sota la llum de la lluna plena. Dilluns 10 de juliol

Hora de trobada: 18h 
Hora d’arribadada (aprox): 22h
Pàrquing de davant l’Institut Milà i 
Fontanals (Lloc de trobada i d’arribada)

Gratuït

Iniciació al monitoratge en el lleure
A partir de 14 anys (nascuts a partir del 2002).
Descobreix el món del lleure educatiu! T’agradaria 
ajudar a realitzar i organitzar activitats amb infants i 
joves, com casals d’estiu, colònies, activitats 
extraescolars...?

Dilluns 3, dimarts 4, dimecres 5, 
dĳous 6 i divendres 7 (curs de 20h).

10-14h

Escorxador
c/ de l’Escorxador, 19

25€

Els dilluns i els dimecres del 3 al 12 
de juliol (curs de 8 hores).

18-20h

La Fassina 
Av. Catalunya, 22

Edició de vídeo amb el mòbil
Aprèn nocions bàsiques del procés de creació d’un 
vídeo amb mòbil: elaboració d’una idea, tipus de 
plans, gravació (so, il·luminació,...) i edició de les 
imatges per ordinador. 

5€

Joves Agents de Salut (10ª edició)
Vols formar-te en hàbits saludables, activitat física, 
alimentació, sexualitat i convertir-te en un jove agent 
de salut?! Dimarts i dĳous de l’11 al 27 de juliol 

(curs de 24 hores).

10-14h

Escorxador
c/ de l’Escorxador, 19

Gratuït

Els dilluns i els dimecres del 3 al 26 
juliol (curs de 6 hores).

11-11:45h

Complex Aquàtic - Zona esportiva
Carrer Antic Camí de Sant Martí,12

Sh’bam
És la manera més novedosa i divertida de posar-se en 
forma. Combina moviments de ball senzills amb la música 
dance que més s’escolta. Millora la coordinació, el nivell de 
fitness i permet cremar greixos sense que te n’adonis. Accés 
gratuït a les piscines d’estiu en acabar la sessió.

10€

Conversa en francès (iniciació)
Nous parlons français! Perd la por al francès, 
aquesta és la teva oportunitat per parlar i deixar-te 
anar amb la llengua veïna. Grup conduït per un jove 
voluntari francès.

Els dilluns del 3 al 24 de juliol (curs 
de 4 hores).

17-18h

Servei de Joventut 
c/ de la Fruita, 13

Gratuït

Els dimarts i els dĳous del 4 al 27 
juliol (curs de 6 hores).

11-11:45h 

Complex Aquàtic - Zona esportiva
Carrer Antic Camí de Sant Martí,12

Cycling
Si t’agrada la bicicleta i vols posar-te en forma, 
aquesta és la teva activitat. L’exercici gira al voltant d’una 
bicicleta estàtica, però a diferència d’altres aquesta permet 
que algú s’aturi, vagi més ràpid o es mogui al ritme de la 
música. Accés gratuït a les piscines d’estiu en acabar.

10€

Iniciació al monitoratge esportiu
A partir de 14 anys (nascuts a partir del 2002).
T’agrada l’esport? T’agradaria fer de monitor/a 
d’esports amb infants? Vine i forma’t! Curs per 
iniciar-se en la dinamització de la pràctica esportiva 
en el món del lleure.

Dilluns, dimecres i divendres del 
10 al 21 de juliol (curs de 24h).

10-14h

Institut Milà i Fontanals
c/ Torrelles de Foix, s/n

25€

Els dimarts i dĳous del 18 al 27 juliol 
(curs de 8 hores):

17-19h

Pati de l’Escorxador 
c/ de l’Escorxador, 19 

Percussió
Anima’t a conèixer els ritmes bàsics de percussió 
brasilenya amb diversos instruments típics de Brasil 
per tocar en solitari o en format combo. 

5€


