
De l’11 gener al 26 març
PROGRAMACIÓ 1r TRIMESTRE 2021

Francès
Dima�s

Iniciació de 18 a 19.30 h 

Nivell mitjà de 19.30 a 21 h

A càrrec de Padi Padilla

Per a totes les edats

Graffiti
Dima�s de 17 a 18.30 h

A càrrec de Kilian Fernández 

A pa�ir de 14 anys

Gralles
Dimecres de 17.30 a 19.00 h

A càrrec de Jordi Engrallats

A pa�ir de 12 anys

ACTIVITATS SETMANALS
Reforç escolar i assessorament 
acadèmic
Dimecres de 17.30 a 19 h

A càrrec de Daniel Soria

Dibuix a�ístic
Dijous de 18 a 20 h. A càrrec d'Iris Paris

A pa�ir de 14 anys

Batucada Tambors de Parets
Divendres

Iniciació de 18 a 19 h /Avançat de 19 a 20 h

A càrrec de CEM Maria Grever

Per a totes les edats

Teatre per a joves
Dissabtes d'11 a 13 h. A càrrec de Padi Padilla

A pa�ir de 14 anys

Joc de taula fronteres invisibles 13 de febrer a les 17 h
A càrrec de Fronteres Invisibles.

Faktoria d'Idees 26 de febrer a les 17 h

Cuina Dissabtes a les 19.30 h

Matí de futbet 19 de febrer a les 10 h

Festa de la primavera 20 de març a pa�ir de les 17 h

ACTIVITATS CAP DE SETMANA



Punt d'Informació Juvenil

De dilluns a divendres de 16 a 21 h.  

Atenció personalitzada amb cita prèvia.

Punt de trobada

Espai d'oci per a joves majors de 14 anys 

dinamitzat per professionals del lleure i 

l'educació social.

De dilluns a dissabte de 16 a 21 h, 

i diumenge de 17 a 21 h.

Billar, futbolí, tennis taula, jocs de taula, 

videojocs, cineforums, i molt més!

Servei de supo� i acompanyament 
a joves en temps de Covid-19

Durant la pandèmia, l'equip de Cal Jardiner 

ofereix un servei de supo� i 

acompanyament a joves amb la finalitat 

principal de contrarrestar en la mesura de 

les nostres possibilitats els efectes 

negatius del confinament i les restriccions. 

Tots els dies de la setmana de 16 a 21 h
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Punt LGTBI+

Dijous de 16 a 20 h

Diversitat sexual, afectiva i de gènere, 

assessorament, acompanyament, 

prevenció lgtbifòbia, visibilització.

Per al col·lectiu LGTBI+ i el seu entorn. 

Demana cita per WhatsApp al 667992353 

o per correu electrònic a 

puntlgtbi@parets.cat

Servei d'Assessorament 
Sociolaboral

A càrrec de l'Oficina Jove del Vallès 

Oriental. Per demanar hora posa't en 

contacte amb nosaltres o directament 

amb la Maria (WhatsApp 682 701 206).

Aules d'estudi i bucs d'assaig

Matí: De dima�s a dissabte de 10 a 14. h

Tarda: De dilluns a dissabte de 16 a 21 h, 

i diumenges de 17 a 21 h

SERVEIS

INSCRIPCIONS FINS AL 10 DE GENER

És obligatori l'ús de la mascareta
Es prendrà la temperatura a totes les persones que entren al casal
Els cursos, les activitats i l'Espai Jove tindran inicialment una limitació de 10 persones
En el cas de menors d'edat, els pares i mares han de signar un full de compromís
Els protocols de les activitats s'aniran adaptant a les diferents normatives Covid-19

Material dels cursos i tallers a càrrec de les persones usuàries       Totes les activitats són gratuïtes


