


La Kaserna és un equipament  juvenil 
i públic que té l’objectiu de donar 
resposta a les necessitats, inquietuds 
i demandes dels Joves. 

EQUIPAMENT JUVENIL



Les activitats de l’equipament 
Juvenil la Kaserna comprenen el 
període d’abril al juliol 2018.

Les activitats s’adrecen a joves 
d’11 a 25 anys. Pot haver-hi alguna 
excepció que ja està senyalitzada a 
la mateixa activitat.

INSCRIPCIONS ONLINE

Les inscripcions a les activitats que 
organitzen La Kaserna-Dept. de Joventut es 
poden realitzar a www.igualadajove.cat. 
A la resta d’activitats estan indicades la 
forma i la data d’inscripció corresponent.  

Dates: Les inscripcions de l’#Estiujove18 
es realitzaran en dos períodes:

Activitats d’abril a juny 2018
Inscripcions a partir del 10 d’abril online
Places limitades 
 
Activitats del Prepara’t x l’Estiu jove
(juny-juliol 2018)
Inscripcions a partir del 29 de maig online 
Places limitades

S’ofereix un punt de suport informàtic 
per tramitar les inscripcions online:

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 
13.30 h i de 17 a 20.30 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h

Lloc: Equipament juvenil La Kaserna
Departament de Joventut

SOL·LICITUD DE BEQUES 
“PATRONAT GARCIA FOSSAS”
PREPARA’T x L’#ESTIUJOVE18

La sol·licitud d’aquestes beques 
corresponen a les activitats de l’apartat  
Prepara’t x l’Estiu Jove. Activitats que es 
realitzaran durant els mesos de juny i juliol 

Dates de la sol·licitud:
del 9 d’abril al 4 de maig  
*En el cas que la beca sigui acceptada no 
comporta una reserva de la plaça
en l’activitat.

Més informació del tràmit a:
www.igualadajove.cat

INFORMACIÓ

Equipament juvenil La Kaserna
-Dept.de Joventut
Trv. Sant Jaume s/n Igualada   
93.804.18.01 
www.igualadajove.cat
kaserna@aj-igualada.net

SEGUEIX-NOS:

kasernajove

@igualadajove

@igualadajove

INFORMACIÓ GENERAL

http://www.igualadajove.cat
http://www.igualadajove.cat


ORIENTACIÓ 
LABORAL I 
FORMATIVA 

Un servei que diàriament t’ajudarà a 
preparar-te per cercar feina (CV i carta, 
entrevista de selecció...) i a conèixer 
diferents canals per trobar les ofertes que 
millor s’adaptin a les teves necessitats.

GARANTIA JUVENIL, 
APUNTA-T’HI! 

La Garantia Juvenil és una iniciativa 
europea per reduir l’atur juvenil.

Si tens entre 16 i 29 anys i no estàs 
treballant ni estudiant, la Generalitat 
t’ofereix la possibilitat de fer formació i 
pràctiques a mida per tal de facilitar la 
teva inserció al món laboral o acadèmic.

Vine i apunta-t’hi a la Kaserna.

CARTELLERA 
D’OFERTES 
LABORALS

Cada dilluns actualitzem les ofertes 
d’Igualada i comarca per facilitar-te
la recerca!

Pots accedir-hi a:  igualadajove.cat                                      
(Informa’t – Ofertes de feina) 

kasernajove

A més, si estàs buscant feina i vols 
visualitzar-te o que t’arribin ofertes, pots 
apuntar-te a les diferents cartelleres 
online  de la Kaserna:

CARTELLERA DE CANGURS

CARTELLERA DE   
PROFESSORAT DE REPÀS

BORSA DE PROFESSIONALS       
DEL LLEURE I EL MÓN SOCIAL

+INFO A LA KASERNA

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL



MOBILITZA’T  Servei d’informació juvenil
abril 
juny’18

CAMPI QUI PUGUI ’18
Tant si tens ganes de marxar aquest estiu, com si 
vols viure experiències a l’estranger al llarg de l’any, 
apropa’t al Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de la Kaserna!

Coneix les oportunitats que tens a l’abast: Intercanvis 
internacionals, camps de treball i solidaritat, 
voluntariats, feina i pràctiques a l’estranger, recursos 
per viatjar amb els teus amics “low cost”, etc.
 + info a  www.igualadajove.cat/campi 
 Segueix-nos amb el #campiquipugui

VERMUT DE CAMPI QUI PUGUI

VULL COOPERAR DE MANERA “LOW COST”
COM HO PUC FER?

T’agradaria participar en projectes cooperatius a l’estranger, 
però fer-ho de manera individual i/o amb els amics? Saps què 
s’ha de tenir en compte per fer-ho de manera que no sigui dins 
d’organitzacions? A Igualada hi ha joves que ja ho han fet i poden 
aconsellar-vos!

Dissabte 5 de maig a les 12.00 h                                                      

A càrrec del Punt d’Informació  
Juvenil i dels joves igualadins   
Toni Font i Carles Palet 

Lloc: La Kaserna
 
 
 

DIFERENTS MANERES I RAONS DE VIATJAR 
A L’ESTRANGER

Quines maneres tenen els joves de viatjar a l’estranger? Quines 
oportunitats pots trobar arreu del món? Què és allò què mou els 
joves a tenir experiències noves fora de casa? Treball, pràctiques...
Potser vols viatjar de manera low cost per divertir-te mentre 
coneixes món?

Mira els vídeos a                    www.igualadajove.cat 
Joves igualadins t’expliquen les seves experiències que han viscut 
arreu del món. A càrrec de joves viatgers igualadins i el Punt 
d’Informació Juvenil 

Segueix-nos:                  

CICLE “CAMPI QUI PUGUI”
XERRADA DIRIGIDA A FAMÍLIES
EL MEU FILL/A VOL VIATJAR A L’ESTRANGER
 
SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE RECURSOS PER A 
MENORS A L’ESTRANGER

Dijous 3 de maig a les 19.30 h

Xerrada a càrrec de l’Oficina Jove de l’Anoia

Lloc: La Kaserna

http://www.igualadajove.cat/campi
http://www.igualadajove.cat


MULTIESPORTS

Gaudeix de l’esport i treballa valors com 
el treball en equip, el respecte, l’esforç i
el compromís.

Els dijous del 12 d’abril al 7 de juny
De 17.30 h a 19 h

CURSET DE FOTOGRAFIA

Curs teòric/pràctic destinat a joves 
per aprendre els conceptes bàsics de 
la imatge, la llum, el funcionament 
de la càmera i poder treure el màxim 
rendiment al teu dispositiu!

Els dijous del 19 d’abril al 7 de juny
De 17.30 h a 18.45 h

Lloc: La Kaserna

Tallers gratuïts
Inscripcions: A partir del 10 d’abril a 
www.igualadajove.cat
Places limitades.Cal inscripció prèvia.

“TARDES DE CINEMA 
A LA KASERNA” JOVES 
CORRESPONSALS

Els corresponsals de la Kaserna són 
un grup de joves de diversos instituts 
d’Igualada que treballen conjuntament 
per informar i promoure activitats a la 
resta de joves de la ciutat. 

Dissabtes 28 d’abril i 26 de maig
A les 19.00 h

Lloc: La Kaserna

+ info del cinema i la resta d’accions 
organitzades pels #Korresponsals a 
www.igualadajove.com
/dinamitzadora
/igualadajove
@igualadajove

TALLER DE CUINA 
VEGETARIANA I
BEGUDES DETOX
Dissabte 14 d’abril 

A càrrec de Vero Vázquez

TALLER DE REPARACIÓ 
DE BICIS 
Dissabte 12 de maig 

A càrrec de Jordi Secanell

TALLER d’Il·LUSIONISME

Dissabte 9 de juny

A càrrec de Joan Herrera

LA KASERNETA
Tallers per a joves d’11 a 15 anys

AGENDA +16
Activitats i tallers de tota mena  dirigits a 
joves de 16 a 30 anys. Tots són gratuïts o 
tenen un  preu mínim en concepte de 
materials. Es fan un DISSABTE AL MES 
durant tot l’any! 

De les 11.30 a les 13.30h
Tallers gratuïts
Inscripcions:  A partir del 10 d’abril a 
www.igualadajove.cat
+info de cada activitat a la web

abril 
juny’18TALLERS  



HORARI D’OBERTURA

MAIG 2018
Dissabtes 19 i 26 de maig de 16 a 00 h
Diumenges 20 i 27 de maig de 10 a 
13.30 h i de 16 a 00 h

JUNY 2018
Dissabtes 2, 9 i 16 de juny de 16 a 00 h
Diumenges 3, 10 i 17 de juny de 10 a 
13.30 h i de 16 a 00 h

· A partir dels 16 anys 
· Accés amb DNI
· Amb connexió Wi-Fi
· No hi haurà servei de Biblioteca, només 
sala d’estudi.
· Aforament limitat

Organitzen:

               
Més Info:

kasernajove    
 
@igualadajove

La Biblioteca i el Departament 
de Joventut volen donar servei 
als estudiants a partir dels 16 
anys que cerquen un lloc estable 
per a l’estudi, per això posen 
a disposició una sala de la 
Biblioteca, en horari de cap de 
setmana i nocturn.                   

SALA D’ESTUDI NOCTURNA A la Biblioteca Central d’Igualada

ACTIVITATS MAIG
JUNY’18



JUNY - 
JULIOL’18IMPULS



ACTIVITATS OBERTES A 
TOTA LA CIUTAT:
Fusells o pintades
La lluita no violenta del poble sahrauí  
Cinefòrum
proposta de Grup de suport al Poble 
Sahrauí Igualada ( Gemma Rigol)

15 anys de la Coll@nada
Gravació del documental
proposta de l’Associació Juvenil
La Coll@nada

Els carrers són nostres
Exposició
proposta d’ Igualada Rebel

Festa de l’arbre de Maig d’Igualada  
proposta de Laura Domingo

La Flama + jove! 
proposta dels Amics de la Flama del Canigó

Kè.Music Market
proposta de Kè (Toni Font i Frans 
Kamminga)

Exposició col·lectiva  ImpulsART 2018
col·lectiu de joves artistes igualadins
proposta de Dídac San Jose

Itinerari jove en la III Jornada 
gastronòmica de les plantes oblidades
proposta del col·lectiu Eixarcolant

Talks
Cicle de xerrades
proposta de Maure Bisbal

Kè.dogs 
Educació canina
proposta de  Kè ( Judit Gómez)

Improvisació musical dirigida
proposta de Cor Gòspel de Xauxa

ACTIVITATS DESTINADES 
A INFANTS DE LA CIUTAT:
Taller obert d’escenografia + concert 
espectacle infantil
proposta de la coral infantil La Gatzara

Trobada interescolar d’hoquei 
proposta d’Oriol Vives

Hoquei Kids  
proposta d’Alexandra Vives

Seguim treballant en la construcció 
d’aquesta agenda feta amb pressupost 
participatiu jove! 

Per a més informació seguiu-nos a:
www.igualadajove.cat
      kasernajove              @igualadajove

JUNY - 
JULIOL’18IMPULS   

L’assemblea de joves impuls va decidir el passat 10 de febrer que aquestes 
seran les activitats gratuïtes que formaran part de l’#agendaimpuls2018:

PER DECIDIR...
PARTICIPA-HI!



HOLI 
COLOR 
PARTY

IGUALADA

JUNY - 
JULIOL’18PREPARA’T X L’ESTIU JOVE  

XIII CERTAMEN 
DE MÚSICA JOVE
Un any més se celebra el Certamen, un 
concurs musical per a joves, que  permet 
als artistes donar-se a conèixer i oferir un 
directe a la resta de joves.
Si formes part d’un grup, ets solista o fas 
música electrònica fes un cop d’ull a les 
noves bases i inscriu-t’hi!

Dates inscripció: del 9 d’abril al 17 de 
maig a www.igualadajove.cat
Data certamen: 30 juny 

Lloc: Plaça Catalunya - Estació Vella
Hora: de 20 a 3 h de la matinada

HOLI COLORS 
#ESTIUJOVE 2018
Dijous 21 de juny

Organitza: 
La Kaserna-
Dept. de joventut



TITULACIÓ DE DIRECTOR/A 
D’ACTIVITATS DE LLEURE 

Formació atorgada per la Secretaria 
General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya.

Del 6 d’abril al 2 de maig

Els divendres de 15.30 a 20.30 h i 
dissabtes de 9 a 14 h i de 15.30 a 20.30 h 

Preu: 320 €  Inscripcions obertes
 
Edat: +18 anys i tenir el carnet 
de monitor/a o acreditar 700 h 
d’experiència en el sector de l’educació 
en el lleure i disposar d’una titulació en 
l’àmbit educatiu. 

Organitza:
Fundació Sociocultural ATLAS. 

+info: www.atlasfundacio.org o 
93.805.57.92 

CAMP DE TREBALL URBÀ
Fes-t’ho jove!

Els camps de treball són activitats 
adreçades als joves que combinen al 
mateix temps oferir desinteressadament 
un servei a la comunitat, amb activitats 
lúdiques. La finalitat és treballar sobre 
necessitats  reals de l’entorn amb 
l’objectiu de millorar-lo. 

Del 2 al 6 i del 9 al 13 de juliol de 9 a 14 h
Inscripcions: A partir del 29 de maig 
online a www.igualadajove.cat

Joves nascuts del 2000 al 2003 

Preu: 64 €

Organitza: La Kaserna

CURSOS DE PREMONITORS/ES  
DE LLEURE

Aquesta formació és una introducció al 
món de l’educació en el lleure. L’objectiu 
de la formació és sensibilitzar els futurs 
monitors i monitores sobre la tasca 
d’educació que portaran a terme 
amb els infants.

Opció A
Del 9 al 13 de juliol de 10 a 14 h
Preu: 47 €
Inscripcions: fins al 23 de juny

Opció B
Del 23 al 27 de juliol de 10 a 14 h
Preu: 47 €
Inscripcions: fins al 23 de juny

Dels 15 als 17 anys
Les places són limitades i s’acceptaran 
per rigorós ordre d’inscripció.

Lloc: Creu Roja Anoia

Organitza: Creu Roja Anoia.

+info: www.creuroja.org o
 93 803 07 89 

abril - 
JULIOL’18PREPARA’T X L’ESTIU JOVE   

ACTIVITATS DE LLEURE

http://www.atlasfundacio.org
http://www.atlasfundacio.org


JUNY - 
JULIOL’18PREPARA’T X L’ESTIU JOVE  

CIATE - BLOC COMÚ CURS 
D’INICIACIÓ A TÈCNIC/A 
D’ESPORT (15 h)

Dates: Del 25 al 28 de juny de 2018
Horari: De 9 a 13 h
Joves nascuts fins al 2002

CIATE - PROCEDIMENTS DE 
TÈCNIQUES I RECURSOS DE 
PRIMERS AUXILIS (15 h)

Dates: Del 25 al 28 de juny de 2018
Horari: De 16 a 20 h
Joves nascuts fins al 2002

CIATE - BLOC ESPECÍFIC 
GESTIÓ DE PETITES ENTITATS 
ESPORTIVES (35 h)

Dates:
Del 29 de juny al 7 de juliol de 2018
Horari: De 9 a 13 h 
Joves nascuts fins al 2002

CIATE - BLOC ESPECÍFIC JOC I 
ESPORT EN EDAT ESCOLAR (35 h)

Dates: Del 2 al 14 de juliol de 2018
Horari: De 16 a 19 h.
Joves nascuts fins al 2002

CURS DE MONITOR/A 
D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ 
EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU (250 h)

Dates: Del 25 de juny al 14 de juliol de 2018
Horari: de 9 a 14 h i tarda de 16 a 20 h
Joves nascuts fins al 2002

CASALS  TECNOLÒGICS  I            ARTÍSTICSACTIVITATS ESPORTIVES
CONSELL ESPORTIU ANOIA

Lloc: Complex esportiu Les Comes.
C/ de Carles Riba, s/n.Igualada
Inscripcions: On-line
(S’obriran l’1 de juny de 2018) 
Tel. 93 805 4210 
+ Informació: www.ceanoia.cat

Joves nascuts del 2003 al 2006

LA KASERNA

CASAL DE ROBÒTICA 
EDUCATIVA

Vine a aprendre les possibilitats de 
la robòtica amb Robots Mindstorms. 
Podràs experimentar amb la robòtica, 
desenvolupar la creativitat, la investigació  
i el treball en equip, programant petits 
robots amb diferents formes.

Del 25 al 29 de juny de 9 a 13 h

CASAL DE CREACIÓ 
D’APLICACIONS I JOCS 
PER A MÒBILS

Un joc? Una aplicació per dibuixar? 
Utilitzant la càmera? Farem tot això i 
més! Aprendràs a crear aplicacions per a 
mòbil i tablet, i les podràs descarregar en 
el teu dispositiu i fer-les funcionar.
El mòbil cal que sigui un smartphone 

*ESTADES ESPORTIVES KANYA PIRENAIKA 2018 i *ACTIVITATS DE PÀDEL
Podeu consultar aquestes activitats a l’apartat:  Activitats esportives de l’Estiuet

http://www.ceanoia.cat


JUNY - 
JULIOL’18PREPARA’T X L’ESTIU JOVE   

CASALS  TECNOLÒGICS  I            ARTÍSTICS
ESCOLA MUNICIPAL D’ART GASPAR CAMPS

CASAL DE VIDEOJOCS 

Aprèn a crear el teu primer videojoc. 
Aprendrem a dissenyar els personatges, 
els escenaris i a programar els nivells 
d’un joc de plataformes des de zero. 
Utilitzant eines com Photoshop, Stencyl i 
Scratch tindràs la base per a començar a 
crear els teus videojocs.

Impartit per Jordi Solà de Cubusgames

Del 2 al 6 de juliol de 9 a 13 h

WORKSHOP DE PELL 

Aprèn a realitzar una peça amb pell en un 
taller ben preparat per manipular el cuir 
de forma professional. Pots arribar a fer 
el teu estoig, o una funda per a l’agenda 
amb una butxaca pel mòbil, un clauer... 

Impartit per Mossi Ayabi i Olga Dubovik

Del 9 al 13 de juliol de 9 a 13 h

CASAL DE 3D.
Creació d’entorns i personatges
 

Els alumnes aprendran a crear entorns i 
personatges en 3D aplicables a videojocs, 
cinema, publicitat. El programa es 
centre en l’aprenentatge de tècniques i 
metodologies de modelatge, animació i 
il·luminació utilitzant 3D Studio Max. 

Impartit per Aitor Fernandez

Del 16 al 20 de juliol de 9 a 13 h

Acollida de 8 a 9 del matí 
Introducció de 2 hores d’anglès al dia 
en una de les activitats
Inscripcions: del 21 al 25 de maig
Preu/setmana: 45€
Preu acollida matins: 6€/setmana
Lloc: Escola Municipal d’Art i Disseny 
Gaspar Camps
+ Informació: Tel. 93 805 52 62
http://escolagasparcamps.org 

amb Android. No cal connexió de dades 
ni línia de veu contractada. Treballarem 
amb Wi-Fi

Del 2 al 6 de juliol de 9 a 13 h

CASAL DE 
PROGRAMACIÓ, 
IMPRESSIÓ 3D I DRONS

Experimenta, dissenya, programa, 
construeix a partir dels conceptes digitals 
i analògics. Prova les possibilitats de la 
programació,impressió 3D, la robòtica, 
l’electrònica i els drons. 
T’hi apuntes?

Del 9 al 13 de juliol de 9 a 13 h 

Lloc: La Kaserna
Preu/casal: 45 €
Inscripcions: A partir del 29 de maig 
online a www.igualadajove.cat
Organitza: La Kaserna

http://escolagasparcamps.org


 

juny 
juliol’18

CÒMIC AMB
TINTA XINESA
Vine i aprèn la tècnica, el traç i el material 
necessari per dibuixar la teva tira còmica 
amb tinta xinesa.

Dimarts i dijous del 26 de juny al 12 de 
juliol 
De 18 a 19.15 h

Lloc: La Kaserna

LA KASERNETA
Tallers per a joves d’11 a 15 anys

TALLER D’INICIACIÓ A
LA RÀDIO 
T’agradaria ser locutor o locutora de 
ràdio?

Apunta’t a aquest taller intensiu i 
dinàmic i aprèn a redactar notícies, a 
fer narracions esportives, presentar 
programes de música, editar àudios i 
crear el teu propi programa.

Dilluns i dimecres del 25 de juny al 18 de 
juliol 
De 17.30 a 19 h 

Lloc : La Kaserna i Ràdio Igualada

Programa de joves
Casal Cívic Montserrat
Generalitat de 
Catalunya 

Joves nascuts entre el 2000 i el 2005.

Activitat: Estiu x joves
Activitats d’estiu per a joves, on es faran 
tallers i sortides. 

Dates: del 2 al 27 de juliol. 
Inscripcions: 17 de maig , de 17 a 20 h

Lloc: Casal Cívic Montserrat,
c/ Orquídies, 7

Més informació: 93 804 36 61
cc.montserrat@gencat.cat
 

Tallers gratuïts
Inscripcions:  A partir del 29 de maig  a 
www.igualadajove.cat
Places limitades.Cal inscripció prèvia.

PREPARA’T X L’ESTIU JOVE  



 

PROGRAMACIÓ D’APLICACIONS PER A MÒBILS ANDROID 
a càrrec de Marc Paré 

SUPORT BÀSIC (SVB) I ÚS DEL (DEA) DESFIBRIL·LADOR EXTERN 
SEMI-AUTOMÀTIC
 a càrrec de l’associació AMBULANCAT

TALLER DE DEFENSA PERSONAL
a càrrec de Raul Gàmez 

DISSENYA LA TEVA TOTE-BAG
a càrrec de Lídia García

ELABORACIÓ DE POSTRES D’ESTIU
a càrrec de Verónica Vázquez

TALLER DE COSMÈTICA NATURAL
a determinar

TALLER DE FOTOGRAFIA
a càrrec de Xavier Soriano 

26 / 06 / 18

27 / 06 / 18

28 / 06 / 18

04 / 07 / 18

05 / 07 / 18

11 / 07 / 18

12 / 07 / 18

Tallers gratuïts
Inscripcions:  A partir del 29 de maig  online a www.igualadajove.cat
Places limitades.Cal inscripció prèvia.
+info de cada activitat a www.igualadajove.cat       
     dinamitzadora            /igualadajove              @igualadajove

juny 
juliol’18

AGENDA +16
Joves nascuts del 1988 al 2002

PREPARA’T X L’ESTIU JOVE   


