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L’EQUIPAMENT JUVENIL

estiu jove 20192

Punt d’informació Juvenil 

Garantia Juvenil

Aprenentatge digital

Millora acadèmicament

Assessorament amb beques 
acadèmiques 

Joves Corresponsals

Espai de deures 

Tècniques d’estudi

Activitats Joves d’11 a 15 anys 

Agenda Jove +16 anys

Departament de Joventut

Campi qui Pugui- Mobilitat internacional

Sala d’Estudi Nocturna- Biblioteca

Impuls-Pressupostos participatius Joves 

Camp de treball –Fes-t’ho Jove

Formació eN el lleure 

Festa Holi Colors 

Casals tecnològics 

Espai de trobada jove

Cessió d’espais 

La Kaserna és un equipament juvenil i públic 
que té l’objectiu de donar resposta a les 

necessitats, inquietuds i demandes dels Joves.
Inscriu-te online a les activitats a igualadajove.cat



INFORMACIÓ GENERAL
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INSCRIPCIONS 
ONLINE 

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 8 d’abril al 3 
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

Les activitats de l’equipament 
Juvenil la Kaserna comprenen el 
període d’abril al juliol 2019.

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

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’#Estiujove19 es 
realitzaran en dos períodes:

Activitats d’abril a juny 2019
Inscripcions a partir de les 10 h del matí del 
dia 1 d’abril on line
Places limitades 
 
Activitats del Prepara’t x l’Estiu jove 
(juny-juliol 2019)
Inscripcions a partir de les 10 h del matí del 
dia 27 de maig on line 
Places limitades

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

Lloc: Equipament juvenil La Kaserna
Departament de Joventut

Horari: De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h 
i de 17 a 20 h
Dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20.30 h

SOL.LICITUD DE 
BEQUES “PATRONAT 
GARCIA FOSSAS”
PREPARA’T x L’#ESTIUJOVE19



TALLERS ACTIVITATS
(ABRIL-JUNY)
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MULTIESPORTS CUINES 
DEL MÓN 

ROBÒTICA 
EDUCATIVA

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

CURS DE 
PREMONITORS/ES 
SETMANA SANTA
Joves nascuts entre el 2001 i el 2003

Durant el curs hem 
practicat Futbol, Bàsquet 
i ara toca conèixer i 
practicar el Handbol!

Apunta’t a multiesports 
de la Kaserneta i coneix 
gent nova alhora que 
t’ho passes d’allò més bé 
fent esport!

Dijous del 11 d’abril al 6 
de juny de 2019

De 17.30 a 19h

Kaserna

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. 

Data: Del 15 al 18 d’abril de 9 a 14 h

Preu: 47 € 

Inscripcions: Fins al 8 d’Abril 

Les places són limitades i s’acceptaran per 
rigorós ordre d’inscripció.

Lloc: Equipament Juvenil la Kaserna

Organitza: Dept. de Joventut. Ajuntament 
Igualada.

Vols aprendre què cuinen 
a altres països? Quins 
ingredients fan servir? 
Descobrir nous gustos i 
olors?

Vine a practicar la cuina 
dels 5 continents a la 
Kaserneta! Coneixeràs 
noves receptes dolces i 
salades!

Divendres del 12 d’abril 
al 7 de juny de 2019

De 17.30 a 19h

Kaserna

Vols conèixer els secrets 
de la robòtica de manera 
lúdica i creativa? 

Construeix, programa, 
aprèn i diverteix-te! 

Divendres del 12 d’abril 
al 7 de juny de 2019

De 17.30 a 18.45h

Kaserna



PER DECIDIR... PARTICIPA-HI! ACTIVITATS
(ABRIL-JUNY)
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Aquest 2019 estem 
treballant en 
diferents projectes 
per a la promoció 
de la articipació 
juvenil, a través 
dels quals els i les 
joves incideixen 
directament en 
les polítiques 
de joventut que 
promovem, aprenent 
a gestionar una 
part del pressupost 
municipal i formant 
part dels processos 
de presa de 
decisions.

#pressupostosparticipatiusjoves 
#impuls2019 #agendaimpuls2019

L’assemblea de joves Impuls està formada per 
joves d’entre 16 i 30 anys que, amb 15.000 € 
de pressupost participatiu jove, construeixen 
conjuntament una agenda d’activitats gratuïtes 
destinades als joves de la ciutat.

L’agenda Impuls 2019 està formada per 13 
propostes molt variades de les quals podreu 
gaudir des del mes d’abril fins a l’octubre.

Descobreix l’agenda Impuls a:
www.igualadajove.cat/impuls

Segueix-nos a: @impulsjoves

#mostrajove #mostraigualada

Són un grup de joves d’entre 12 i 18 anys 
apassionats per les arts escèniques, vinculats 
a la Mostra Igualada, fira d’espectacles 
infantils i juvenils, que enguany celebra el 30è 
aniversari.
Es reuneixen setmanalment amb la 
dinamitzadora de participació per crear una 
programació canyera i donar vida a l’espai que 
acollirà tota la programació juvenil de la Mostra 
Igualada, l’Escorxador d’Igualada. Teatre, 
música, dansa, tallers, performances, espais de 
cafeteria i chill out... 4 dies plens de màgia i art 
per gaudir-ne amb els vostres amics i amigues. 
No us ho podeu perdre!

Del 4 al 7 d’abril a l’Escorxador d’Igualada.

Tota la programació a: www.mostraigualada.
cat/mostra-2019/mostra-jove/

Segueix-nos a: @joveslamostra

#jovescorresponsals

Els grup dels joves corresponsals està format 
per joves de 3r i 4t d’ESO d’alguns instituts 
d’Igualada, que treballen conjuntament amb la 
Kaserna per fer arribar la informació a tots els 
joves de la ciutat.

És un projecte anual en el qual els i les joves 
treballen transversalment temàtiques d’interès 
juvenil. Aquest 2019 s’han centrat en l’àmbit de 
l’oci i el lleure i la perspectiva de gènere.

Segueix-nos a: 
@jovescorresponsals_igd
www.igualadajove.cat/corresponsals



AGENDA +16 I CERTAMEN ACTIVITATS
(ABRIL-JUNY)

+16
ABRIL

+16
MAIG

+16
JUNY
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Som emocions
Taller d’educació emocional.

Dissabte 27-04-2019 de les 11.30 a 13.30h

Primers auxilis
Suport vital bàsic i ús del DEA

Dissabte 18-05-2019 de les 11.30 a 13.00h

Disseny de videojocs amb scratch

Dissabte 15-06-2019 de les 11.30 a 13.30h

Preu per taller: 5 euros
Preu Pack 3 tallers: 11 euros

AGENDA JOVE +16 
Activitats i tallers de tota mena 
dirigits a joves de 16 a 30 anys.
Es fan UN DISSABTE AL MES 
durant tot l’any

XIV CERTAMEN DE MÚSICA JOVE
Torna la catorzena edició del concurs de joves talents més esperat de l’any! 

Aquest concurs permet als joves artistes 
l’oportunitat d’oferir un directe a la resta dels 
joves i donar-se a conèixer entre ells.

Si tens entre 16 i 35 anys i formes part d’un 
grup, ets solista o fas música electrònica fes 
un cop d’ull a les noves bases i inscriu-t’hi! 
Molt bons premis a repartir per poder tirar 
endavant el teu projecte musical!

Dates d’ inscripció: del 24 d’abril al 17 de 
maig a www.igualadajove.cat i a la Kaserna

Data del certamen: 29 de juny

Lloc certamen: Plaça Catalunya – Estació 
Vella

Hora: de 21 a 02.30 h de la matinada

Kaserna



SALA D’ESTUDI NOCTURNA ACTIVITATS
(MAIG-JUNY)

77

HORARI D’OBERTURA 

MAIG 2019 JUNY 2019

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.

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

Dissabtes 11, 18, 25 de maig de 16 a 00 h
Diumenges 12, 19, 26 de maig de 10 a 13.30 h 
i de 16 a 00 h

Dissabtes 1, 8 i 15 de juny de 16 a 00 h
Diumenges 2, 9 i 16 de juny de 10 a 13.30 h i 
de 16 a 00 h

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

Organitza: Més info:

kasernajove          @igualadajove          @igualadaB



ACADÈMIC I LABORAL PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
(MAIG-JUNY)
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ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA

ORIENTACIÓ 
LABORAL

CARTELLERES 
D’OFERTES DE FEINA

T’oferim orientació per iniciar, ampliar 
o encaminar la teva formació, així com 
informació diversa sobre diferents itineraris, 
proves, actualitzacions del món acadèmic 
i professional. Envia’ns un correu a pij@aj-
igualada.net i explica’ns el teu dubte.

Servei disponible
Dimecres(*) de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h
De dimarts a divendres de 10 a 13.30 h

A la Kaserna trobaràs un servei que 
diàriament t’ajudarà a preparar-te per 
cercar feina i a conèixer els diferents canals 
per trobar les ofertes que millor s’adaptin a 
les teves necessitats.

Servei disponible
Dilluns de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h
De dimarts a divendres de 10 a 13.30 h 

Cada setmana actualitzem les ofertes de feina d’Igualada i comarca per 
facilitar-te la recerca!
Pots accedir-hi a: www.igualadajove.cat

(Informa’t – ofertes de feina)

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

CARTELLERA DE CANGURS

CARTELLERA DE PROFESSORS DE REPÀS

BORSA DE PROFESSIONALS DEL LLEURE I EL MÓN SOCIAL 

+Info a La Kaserna

kasernajove
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GARANTIA 
JUVENIL

XERRADA “RECURSOS 
I SERVEIS PER A LA 
RECERCA DE FEINA”

XERRADA “TROBA 
FEINA A L’ESTIU”

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 millorar el teu CV i facilitar la 
teva inserció al món laboral i/o acadèmic.

Vine a la Kaserna i informa’t dels programes 
i cursos de formació ocupacional vigents.

Tens entre 16 i 20 anys, vols treballar 
i conèixer recursos que et facilitin la 
recerca de feina? Serveis d’orientació i 
assessorament laboral, plataformes on 
trobar ofertes de feina, sectors en alça a la 
comarca de l’Anoia, etc.

Vine a la xerrada i informa-te’n!

Dia: 13 de maig de 2019
Hora: 10.00 h

Lloc: Kaserna

Preu: Gratuït

Organitzen: Ig-nova Ocupació i Punt 
d’Informació Juvenil.

Places limitades. Cal inscripció prèvia a 
www.igualadajove.cat

Tens entre 16 i 20 anys, vols treballar i no 
saps per on començar?
S’acosten les vacances d’estiu i es 
tracta d’una època de l’any on es 
creen moltes feines de temporada i cal 
cobrir substitucions per vacances dels 
treballadors/es en plantilla.

Si vols conèixer eines i recursos 
que et facilitaran la recerca de 
feina, t’esperem a la xerrada!

Dia: 3 de juny de 2019
Hora: 17.00 h

Lloc: Kaserna

Preu: Gratuït

Organitzen: Ig-nova Ocupació i Punt 
d’Informació Juvenil.

Places limitades. Cal inscripció prèvia a 
www.igualadajove.cat



MOBILITZA’T PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
(ABRIL-JUNY)

estiu jove 201910

ORIENTACIÓ 
INTERNACIONAL

CAMPI QUI PUGUI ‘19 CICLE “CAMPI QUI 
PUGUI 2019”

Si tens ganes de viure noves 
experiències, no deixis escapar 
cap oportunitat!

Servei disponible
De dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
De dilluns a dijous de 17 a 20 h 

Ja saps què vols fer aquest 
estiu? Tens ganes de marxar a 
l’estranger? Saps tot el ventall de 
possibilitats que tens al teu abast?

Apropa’t al Punt d’Informació Juvenil 
(PIJ) de la Kaserna i descobreix totes les 
oportunitats que teniu els joves! Des de 
camps de treball i de solidaritat, intercanvis 
juvenils, voluntariats internacionals, feina 
i pràctiques a l’estranger, viatjar amb els 
amics low cost i molt més!

+ info a la nostra web www.igualadajove.
cat/campi

Segueix-nos amb el #campiquipugui

XERRADA SOBRE AU-PAIR I 
ALTRES MANERES DE FER UNA 
ESTADA A L’ESTRANGER

Vine a la sessió informativa i informa’t sobre 
com fer una estada a l’estranger ja sigui fent 
d’Au-pair com d’altres formes similars que 
combinen l’estada a canvi de treball.

Dijous 11 d’abril a les 18.30 h

Xerrada a càrrec de l’Assessoria de 
Mobilitat Internacional de l’Oficina 
Jove de l’Anoia

Lloc: La Kaserna

Inscripció prèvia a www.igualadajove.cat



PREPARA’T X L’#ESTIUJOVE19 PREPARA’T X L’#ESTIUJOVE19
(JUNY-JULIOL)
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PREPARA’T X 
L’ESTIUJOVE 19
JUNY-JULIOL
Inscripcions online a 
www.igualadajove.cat 
a partir del 27 de maig



TALLERS KASERNETA PREPARA’T X L’#ESTIUJOVE19
(JUNY-JULIOL)
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CURSET DE 
GRAFFITI

INTENSIU 
D’ESTIU A LA 
RÀDIO

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

Programa de Joves Casal Cívic 
Montserrat Generalitat de 
Catalunya
Joves nascuts entre el 2001 i el 2006

Aquest curs pretén oferir 
als joves coneixement 
bàsics per la 
interpretació i la creació 
de graffitis mitjançant la 
tècnica de l’esprai.

Vine i dóna-li color a 
la ciutat!

Dilluns i dimecres del 26 
de juny al 17 de juliol de 
2019

Matins de 10 a 11.30h

Kaserna / Cal Badia

T’agradaria ser locutor/a 
de ràdio?
Vine i aprèn a redactar 
notícies, a fer narracions 
esportives,presentar 
programes de música, 
editar àudios i crear el 
teu propi programa.

El curs és apte tant 
per iniciats com per 
amateurs.

Del 25 de juny al 3 de 
juliol

Tardes de 17h a 18.30h

Kaserna/ Ràdio Igualada

Estiu x joves
Activitats d’estiu per a joves, on es faran tallers i sortides
 
Dates: del 1 al 26 de juliol. 
Inscripcions: a partir del 15 de maig , de 17 a 20 h
 
Lloc: Casal Cívic Montserrat, c/ Orquídies, 7

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



ACTIVITATS DE LLEURE PREPARA’T X L’#ESTIUJOVE19
(JUNY-JULIOL)

NOU!
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JOVES, GÈNERE I VIOLÈNCIES fem nostra la prevenció CURS INTENSIU DE 
MONITORS/ES DE 
LLEURE INFANTIL I 
JUVENIL

CAMP DE TREBALL URBÀ Fes-t’ho jove!

Els camps de treball són 
activitats adreçades a joves 
que combinen voluntariat, 
projecte i servei a la 
comunitat amb activitats 
lúdiques.

La finalitat és treballar sobre 
necessitats  reals de l’entorn 
amb l’objectiu de millorar-lo. 

Aquest any hi haurà 
l’oportunitat de formar a 
joves que siguin capaços 
de promoure la igualtat 
de gènere, treballant les 
relacions interpersonals, 
socials i culturals des d’una 
mirada de gènere.

El camp conté una gran 
part formativa a través de 
professionals qualificats, i 
a partir d’aquí, les persones 
participants elaboren 
propostes didàctiques i 
educatives per aplicar-les al 
municipi.

De l’1 al 5 i del 8 al 12 de juliol 
de 9 a 14 h

Aquesta activitat inclou una 
nit al camp de treball: de l’11 al 
12 de juliol  

Joves nascuts del 2001 al 
2004 

Preu: 63 €

Inscripcions: A partir del 
27 de maig online a www.
igualadajove.cat

Organitza: La Kaserna

Del 25 de juny a l’11 de juliol

De dilluns a divendres de 9 a 
14 h i de 15.30 a 18.30 h.

Lloc:
Kaserna

Preu:
240 €  (Curs + mòduls 
intensius)

Edat:
majors de 18 anys

Organitza: Dept. de Joventut 
Ajuntament Igualada



ACTIVITATS ESPORTIVES PREPARA’T X L’#ESTIUJOVE19
(JUNY-JULIOL)
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CONSELL ESPORTIU ANOIA
CURS DE MONITOR/A 
D’ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ 
EN L’ÀMBIT POLIESPORTIU
(100h. lectives dividides en 4 blocs 
formatius + 150h. pràctiques)

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

Dates: Del 25 al 28 de juny de 2019 Horari: De 9 a 13h

CIATE - BLOC específic gestió de petites entitats esportives (35H)

Dates: Del 1 al 11 de juliol de 2019 Horari: De 9 a 13h

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

Dates: Del 1 al 13 de juliol de 2019 Horari: De 16 a 19h

CURS DE PROCEDIMENTS DE TÈCNIQUES I RECURSOS DE PRIMERS AUXILIS (15H)

Dates: Del 25 al 28 de juny de 2019 Horari: De 16 a 20h
Dates: Del 25 de juny  al 13 de juliol de 2019
Joves nascuts el 2003 i anteriors

Lloc: Complex esportiu Les Comes. C/ de 
Carles Riba, s/n. Igualada

Inscripcions: Online per blocs formatius 
(S’obriran dilluns 27 de maig de 2019). 

Tel. 93 805 4210 

+ Informació: www.ceanoia.cat

*ESTADES ESPORTIVES KANYA PIRENAIKA 2019 i *CAMPUS DE PÀDEL 
*Podeu consultar aquestes activitats a l’apartat:  Activitats esportives de l’Estiuet



TECNOLÒGIQUES I ARTÍSTIQUES PREPARA’T X L’#ESTIUJOVE19
(JUNY-JULIOL)
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CASAL DE CREACIÓ D’APLICACIONS I 
JOCS PER A MÒBILS

CASAL DE REALITAT 
AUGMENTADA 

WORKSHOP 
DE PELL

ILLUSTRATOR I 
PHOTOSHOP

CASAL DE ROBÒTICA EDUCATIVA CASAL DE PROGRAMACIÓ, 
IMPRESSIÓ 3D I DRONS

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

Del 25 al 28 de juny de 9 a 13 h

Iniciació a la realitat 
augmentada, eina 
tecnològica que permet 
interaccionar entre el 
món real i el món virtual. 
Consisteix en afegir 
informació virtual a la 
informació física ja existent. 
Indispensable que l’alumne 
porti un dispositiu com 
una tablet, un mòbil o una 
webcam.

Impartit per Jordi Solà de 
Cubusgames
De l’1 al 5 de juliol de 9 a 13 h

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 propi 
estoig, o una funda per 
l’agenda amb una butxaca 
pel mòbil, un clauer... 

Impartit per Mossi Ayabi i 
Olga Dubovik

Del 8 al 12 de juliol de 9 a 13 h

Els alumnes s’iniciaran en 
l’ús de software Adobe, 
en concret programes de 
tractament d’imatges i de 
vectors. Amb aquestes eines 
podràs retocar fotografies o 
realitzar il·lustracions amb 
l’ordinador.

Impartit per Quartada

Del 15 al 19 de juliol de 9 a 13 h

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.

De l’1 al 5 de juliol de 9 a 13 h

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 8 al 12 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

La Kaserna 
CASALS 
TECNOLÒGICS 
Joves nascuts del 
2004 al 2007

escola
la gaspar 
CASALS ARTÍSTICS 

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

Inscripcions: del 27 al 31 
de maig
Preu/setmana: 45 €
Preu acollida matins:
7 €/setmana
Lloc: Escola Municipal d’Art 
i Disseny
Informació:
Tel. 93 805 52 62
www.lagaspar.com
escola@lagaspar.com

Joves nascuts del 
2004 al 2007




