
Activitats extraordinàries

Concurs de playstation: FIFA 2016

Data: 21 de gener, de 17 a 21 h.

Concurs de LOL

11 de febrer, de 17 a 21 h

Concurs de pòquer

18 de març, de 17 a 21 h

Batalles de Galls

14 de gener, de 17 a 21 h
4 de febrer, de 17 a 21 h
4 de març, de 17 a 21 h

Escenari obe�

28 de gener a pa�ir de les 20 h
25 de febrer a pa�ir de les 20 h
25 de març a pa�ir de les 20 h

Mercat d’intercanvi d’instruments i aparells 

musicals

1r diumenge de cada més de 17 a 21 h

Descripció de les activitats extraordinàries:

Escenari Obe�

A Cal Jardiner t’oferim la possibilitat que vinguis com 
a solista o amb el teu grup a tocar en directe. Nosal-
tres et posem el “backline” i tu només has de po�ar 
les ganes de fer música!

Batalles de Galls i Gallines

Aquest es l’espai per demostrar a base de ritmes i 
bones lletres qui és el/la millor MC de Parets del 
Vallès.

Concursos

T’agraden els jocs de taula o de rol? O bé ets més de 
PC i Playstation? En qualsevol dels casos, estigues 
atent perquè a Cal Jardiner iniciem un cicle de 
concursos amb els jocs de més èxit . Vine i gaudeix 
jugant!

Mercat d’intercanvi

Tens instruments a casa que no fas sonar, o aparells 
de música que ja no utilitzes? Al Casal Cal Jardiner 
t’oferim l’espai perquè pa�icipis del nostre mercat 
d’intercanvi d’instruments i electrònica musical.

CURSOS I ACTIVITATS 2017



Al Casal de Joves Cal Jardiner hem preparat els 
nous cursos i tallers per a aquest primer trimes-
tre de 2017. Us proposem tota una sèrie 
d’activitats i tallers amb què podreu gaudir de 
diferents propostes de formació i d’oci actuals i 
interessants. Hi podreu pa�icipar de dima�s a 
diumenge de manera gratuïta. 
Aprofita i no et quedis a casa! Vine, pa�icipa i 
aprèn a Cal Jardiner!

Dansa Hip Hop 
T’agradaria aprendre  a ballar  els ritmes de Hip Hop 
més actuals? En aquest curs podràs aprendre els 
passos més espectaculars i preparar coreografies 
amb la música més moguda del moment. No t’ho 
perdis!
Horari: dima�s de 18 a 19 h. (11 sessions). A pa�ir del 
dima�s dia 10 de gener.
A càrrec de: Ma�a Roldán. (Escola Elite Dance)
Places: 15

Francès
T’agradaria parlar francès? En aquest curs apren-
drem de manera amena i pràctica a presentar- nos, 
donar informació personal i també vocabulari bàsic 
per començar amb l’idioma.
Horari: dimecres de 19 a 21 h. (12 sessions). A pa�ir 
del dimecres dia 11 de gener.
A càrrec de: Padi Padilla.
Places: 10

Taller de grafits
Vols aprendre les tècniques de l’escriptura i com 
s’elaboren  les millors peces i obres d’aquesta disci-
plina a�ística? Nosaltres, t’oferim la possibilitat 
d’aprendre d’un veritable mestre del grafits i desco-
brir l’a�ista urbà que po�es dins.
Horari: dima�s i dijous de 17 a 19 h. (22 sessions). A 
pa�ir del dima�s dia 10 de gener.
A càrrec de: Eterno.
Places: 20

Dibuix Manga 
T’agradaria conèixer les tècniques de dibuix caracte-
rístiques dels dibuixos animats típicament japone-
sos? Vine i descobreix com  dibuixar i crear els teus 
personatges.
Horari: dimecres de 18 a 19 h. (11 sessions). A pa�ir del 
dimecres 11 de gener.
A càrrec de: Sílvia Garcia
Places: 10

Customize & Repair
Reparació i personalització de bicicletes, skates, 
scooters, patins, taules d’snow i esquís. 
Horari: Divendres de 18 a 20 h. (12 sessions). A pa�ir 
del divendres dia 13 de gener.

Cajón flamenc
Vols aprendre a tocar “el cajón” a ritme de rumba o 
buleria? En aquest curs t’animem a descobrir de la 
mà d’un percussionista, la tècnica i els ritmes que es 
poden realitzar amb un “cajón”.
Horari: dijous de 18 a 19 h. (11 sessions). A pa�ir del 
dijous dia 12 de gener.
A càrrec de: Sergio Verjano.
Places: 10

Posa’t en forma
T’agradaria conèixer la teva forma física i no saps 
com preparar-te una taula d’exercicis? 
En aquest curs t’ensenyarem diferents modalitats 
d’entrenament funcional que després podràs practi-
car.
Horari: dimecres de 18 a 19 h. (11 sessions). 1 dissabte 
al mes de 17 a 18 h ( 3 sessions). A pa�ir del dimecres 
dia 11 de gener.
A càrrec de: Esteve Ma�orell.
Places: 15

Espai Hand Made
Tant si ets manetes com si no, despe�a el teu esperit 
creatiu.
Reutilització, reciclatge i reparació d’objectes de tot 
tipus amb materials diversos.
Horari: de 18 a 20 h.
Dies: 15 i 29 de gener, 5 i 19 de febrer i dia 5 de març 
(5 sessions).

Parkour
Vols aprendre aquesta disciplina urbana que consis-
teix en superar obstacles sense cap altre ajuda que el 
teu cos i la teva destresa física? Doncs aquest és el 
teu curs!
Horari: divendres de 18 a 19 h. (12 sessions). A pa�ir 
del divendres 13 de gener.
A càrrec de: Urbantime.
Places: 10.

Teatre
Vols endinsar-te en el món de la interpretació i pujar 
a l’escenari per mostrar l’actor o actriu que po�es 
dins?
Horari: dissabte d’11.30 a 13 h, per a joves de 14 a 30 
anys. (11 sessions). A pa�ir del dissabte dia 14 de 
gener.
A càrrec de: Padi Padilla.
Places: 15

Street dance (Ball urbà)
Vols aprendre a ballar aquesta modalitat de dansa, 
de la mà de tot un campió en la matèria? Vine a Cal 
Jardiner i gaudeix de la dansa urbana!
Horari: 11.00 h a 13.00 h
Dies: Dissabtes.
A càrrec de: Joshua Garcia, campió d'Europa de ball 
urbà.
Places: 15

Inscripcions als cursos: Fins al dia 22 gener 2017
al Casal de Joves Cal Jardiner


