
Amb el suport de:



INSCRIPCIONS

            NOVETAT ON LINE de les activitats 
            de La Kaserna-Dept.de Joventut

Dates: Les inscripcions de l’#estiujove17  
es realitzaran en dos períodes:

Activitats d’abril a juny 2017
Inscripcions a partir del 24 d’abril 
Places limitades

Activitats del Prepara’t x l’Estiu jove 
(juny-juliol)
Inscripcions a partir del 22 de maig
Places limitades

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

Lloc: Equipament juvenil La Kaserna
      Departament de Joventut

Horari
Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13.30 h
Tardes: de dilluns a divendres de 17 a 20.30 h 
Dissabtes: d’11 a 14h i de 17 a 20.30 h
La primera setmana l’horari  de suport 
informàtic s’ampliarà de les 7.30 a les 14 h

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR

· DNI del jove que s’hi inscriu 
· Documentació específica  
  que requereix cada activitat. 
+info: www.igualadajove.cat

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

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 24 d’abril 
al 5 de maig  

*En el cas que la beca sigui acceptada no comporta 
una reserva de la plaça en l’activitat.

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 la Kaserna són 
d’abril al juliol 2017.
Les activitats s’adrecen a joves d’11 a 25 anys.
Pot haver-hi alguna excepció que ja 
està senyalitzada en la mateixa activitat.

INFORMACIÓ GENERAL



TALLER MANGA 

Si t’agrada dibuixar, aprèn les tècniques
bàsiques per dibuixar còmic manga.

 
 Dimarts del 2 de maig al 20 de juny  

 
De 17.30h a 19 h

ESPORTITZA’T  

Apunta’t a l’equip de Futbol Sala de la Kaserna. 
Gaudeix de l’esport i treballa valors com 
el treball en equip, el respecte, l’esforç i el 
compromís.

 Dimarts i dijous del 2 de maig al 22 de juny 
 
 De 17.30h a 19.00 h

“QUIZZ” DE LA KASERNA 
JOVES CORRESPONSALS 
VINE I PARTICIPA EN UN QUIZZ 
PLE DE SORPRESES!

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. 

 Divendres 5 de maig a les 19 h
 
 Joves de 14 a 17 anys
 
 Consulta més informació de l’activitat i 

de la resta d’accions organitzades pels 
#corresponsals a www.igualadajove.cat  

                  dinamitzadora @igualadajove

 

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

DISSENYA ELS CONTINGUTS DEL TEU 
VIDEOJOC AMB PHOTOSHOP

Descobreix el potencial del Photoshop. Crearàs 
el teu art digital amb l’ajuda de tècniques 
d’edició i retoc utilitzant la fotomanipulació per 
arribar a diferents objectius creatius. En el curs 
aprendràs a crear personatges i escenaris pels 
teus videojocs.

 Divendres del  5 de maig al 23 de juny 
 
 De 17.30h a 19 h

 
 

 Lloc: La Kaserna
 
 Tallers gratuïts
 
 Places limitades
 Cal inscripció prèvia

TALLERS  ACTIVITATS
ABRIL - JUNY



ASSESSORIA LABORAL I FORMATIVA 

Un servei que a diari 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. 

I si vols un seguiment més individualitzat i 
treballar més a fons les teves competències 
professionals, demana’ns cita prèvia per a 
l’assessoria.

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 a la Kaserna. 

BORSA 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 borses de la Kaserna:

 BORSA DE CANGURS

 

 BORSA DE PROFESSORS DE REPÀS

 

 BORSA DE PROFESSIONALS DEL   
                  LLEURE I EL MÓN SOCIAL

         +INFO A LA KASERNA

LABORAL SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL ACTIVITATS
ABRIL - JUNY



CAMPI QUI PUGUI ’17 
 
Tant si tens ganes de marxar aquest estiu, com si vols viure 
experiències a l’estranger al llarg de l’any, apropa’t al Servei 
d’Informació Juvenil (SIJ) de la Kaserna!

Coneix les oportunitats que tens a l’abast: intercanvis 
internacionals, camps de treball i solidaritat, voluntariats i 
feina a l’estranger, recursos per viatjar amb els teus amics, etc.

+ info a  www.igualadajove.cat/campi                                       
Segueix-nos amb el #campiquipugui

CICLE “CAMPI QUI PUGUI” 
 
    XERRADA DIRIGIDA A FAMÍLIES 
    “OPORTUNITATS PER A MENORS A L’ESTRANGER”

   SESSIÓ INFORMATIVA PER CURSAR ESTUDIS ACADÈMICS A 
       L’ESTRANGER I DESCOBRIR OPORTUNITATS A L’ESTIU.

Dijous 4 de maig a les 19:30 h

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

La Kaserna
 
 
 
      SER VOLUNTARI A L’ESTRANGER I ALTERNATIVES DE VIATGE 
      “LOW  COST” 

Prefereixes descobrir noves realitats mentre t’impliques en projectes 
locals? T’agrada viatjar aprofitant les alternatives de baix cost i el 
contacte amb la gent local? Vine a conèixer les experiències d’altres 
joves tot fent un tastet !

Dijous 18 de maig a les 20:30 h

A càrrec del Servei d’Informació Juvenil de la Kaserna
 i de joves igualadins viatgers

La Kaserna

VESPRES DE CAMPI-CAPICA

       TREBALLAR D’AU-PAIR O D’ASSISTENT LINGÜÍSTIC A      
        L’ESTRANGER

T’agradaria treballar amb infants o joves en un altre país? Vine i 
comparteix els teus dubtes tot fent un pica-pica amb joves que estan 
treballant actualment a Igualada !

Dijous 11 maig a les 20:30h

A càrrec del Servei d’Informació Juvenil de la Kaserna i                 
de joves internacionals au-pairs i assistents lingüístics

La Kaserna

MOBILITZA’T SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL ACTIVITATS
ABRIL - JUNY



ACTIVITATS
ABRIL - JUNYPER DECIDIR...PARTICIPA-HI!

ART
 
IMPULSART Exposició artística multidisciplinària 
impulsada pel col·lectiu Impulsart. 

SURREAL PHOTO IGUALADA** Exposició col·lectiva 
de joves fotògrafs emergents impulsada per la 
Carolina Osorio. Del 26 de juny al 10 de juliol al 
Museu de la Pell.

OCI I LLEURE

LA COLL@NADETA Dinamització d’activitats per 
a infants, joves i famílies durant la setmana de la 
Festa Major d’Igualada impulsada per l’Associació 
juvenil La Coll@nada. Del 21 al 28 d’agost.

FESTIVAL FUTURE DAYS Festival de música 
electrònica impulsat per l’Alfonso Pozo. 

FORMACIÓ

IMMERSIÓ EN EL MÓN DEL GÒSPEL Taller pràctic 
per aprendre a cantar gòspel impulsat per la Coral 
Xauxa. El 12, 19 i 26 de maig de 19 a 21 h al local 
del barri de Xauxa.

DINÀMIQUES APLICADES A LES ARTS ESCÈNIQUES** 
Aprèn a treballar el teatre musical a partir de 
diferents tècniques, dinàmiques i jocs, impulsat 
pel Nil Solé. Primera setmana de setembre. 

NATURA

VIU LA NATURA IGUALADINA** Diferents activitats 
per conèixer la natura que ens envolta impulsades 
per l’ Adrià Solé. 

• Anellament d’ocells i creació de caixes niu. 
   11 de març. 

• Gravació de sons a la natura. 22 d’abril.

• SEMICE. 29 d’abril.

• Gimcana fotogràfica a la natura. 27 de maig.

• Visita al banc de llavors. 1 de juliol.

*Pots consultar l’horari i el lloc de l’activitat a 
www.igualadajove.cat/impuls

2ª JORNADA DE LES PLANTES OBLIDADES 
“ Itinerari Jove”
Impulsada pel col·lectiu Eixarcolant. 25 de març a 
diferents espais d’Igualada.

COOPERACIÓ

DOCUMENTALS SOBRE SALUT I GÈNERE Impulsats 
pel Grup de suport al poble sahrauí.

• KAFANA. 20 de maig a les 19h 
    a l’Espai Cívic Centre.

• TEMPS D’ÉCOUTE. 10 de juny a les 20h 
    a l’Espai Cívic Centre.

Activitats gratuïtes organitzades pel 
jovent d’Igualada amb 15.000€ de 

pressupost participatiu jove.

#AGENDAIMPULS 2017 PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS JOVES



PER DECIDIR...PARTICIPA-HI! ACTIVITATS
ABRIL - JUNY

QUÈ ESTÀS MI(G)RANT? Exposició fotogràfica 
itinerant entorn la realitat de les migracions 
impulsada per la Sílvia Rodríguez i el Dan 
Ortínez.

IMATGES CONTRA L’ASSETJAMENT** Gravació 
i edició d’un curtmetratge amb participació 
jove sobre l’assetjament escolar impulsat per 
l’Associació Coopera’t. 

FESTIVAL REFUGIA’T  Festival de música 
impulsat pel col·lectiu Contracorrent. 21 d’abril 
a la pl. Pius XII a les 20h.

CICLE DE XERRADES PEL CANVI: ALS QUATRE 
VENTS! Cicle de xerrades i documentals de 
diverses temàtiques entorn del canvi social 
impulsades per l’Estela Martínez.

• Visionat i presentació de la directora, Eulàlia 
   Comas, del documental “Economia Col·lectiva ”.  
   24 d’abril  a les 19h al Teatre de l’Ateneu.

• Xerrada de Carlos Taibó : Economia del 
   bé comú / “En defensa del decrecimiento” i 
  presentació del llibre “Colapso”. 25 d’abril a 
  les 19h al Museu de la Pell.

• Xerrada de Roger Buch : La participació 
   política  a nivel local. 27 d’abril a les 19h al 
  Casal Popular d’Igualada, El Foment.

•Visionat del documental “Demain” (El  
  mañana).3 de maig a les 20h a l’Espai Cívic 
  Centre.
 
*Pots consultar la resta de xerrades a 
   www.igualadajove.cat/impuls

El guanyador del concurs de joves per a la 
creativitat 2017 aportarà el seu granet de sorra a 
fer que l’espai de Cal Badia sigui inspirador i es 
desmarqui de la resta d’espais de la ciutat pintant 
un mural que els joves d’Igualada heu triat.

Per poder fer nostres els espais...
Per poder ser més lliures i crítics...
Per decidir...
Participa-hi!

Aviat, a l’assemblea de joves de Cal Badia 
podràs conèixer tots els detalls del projecte...
Queda molt per fer, t’hi sumes? Contacta amb els 
joves de Cal Badia a jovescalbadia@gmail.com

DOCUMENTAL YAAKARO: THE GAMBIAN 
REDEMPTION Documental sobre la realitat de 
Gàmbia impulsat pel col·lectiu de joves Big 
Tree. 

**Aquestes activitats requereixen inscripció gratuïta 
on line. Has d’enviar un correu electrònic a participa@
aj-igualada.net indicant l’activitat en la qu vols 
participar, nom i cognoms, data de naixement i telèfon.

    Nou! 

ESPAI PER A JOVES CAL BADIA
Després de molts mesos de feina per rehabilitar 
l’edifici, l’espai de #CalBadia està gairebé a 
punt per poder obrir les portes als joves de la 
ciutat que necessiteu un espai on fer realitat els 
vostres projectes, on intercanviar experiències i 
deixar volar la imaginació...

Proposta guanyadora 
de LOLOEMAK 
i YENAGRAFITI



ACTIVITATS DE LLEURE

CAMP DE TREBALL URBÀ- Fes-t’ho jove!

Si tens ganes de col·laborar en la millora d’un 
espai de la ciutat, a més de conèixer gent  i fer 
activitats en grup, aquest és el teu lloc.

 Del 3 al 7 i del 10 al 14 de juliol de 9 a 14 h

 Joves nascuts del 1999 al 2002 

 Preu: 63 €

 Organitza: La Kaserna

CURS DE PREMONITORS/ES  I 

 Del 26 al 30 de juny de 10 a 14 h

 Dels 15 als 17 anys

 Preu: 47 € Inscripcions: fins al 9 de juny

 Organitza:  La Kaserna

ACTIVITAT + FORMACIÓ

Pack Jove d’estiu dels 15 a 17 anys. 
Combina el Fes-t’ho jove! + el curs de 
premonitors/es de lleure I 

 Del  26 al 30 de juny de 10 a 14 h
 Del 3 al 7 i del 10 al 14 de juliol de 9 a 14 h
 Inscripcions fins al 9 de juny
 Preu: 84 €

 Organitza: La Kaserna

CURS DE PREMONITORS/ES  II 

 Del 10 al 14 de juliol de 10 a 14 h

 Dels 15 als 17 anys

 Preu: 45 € Inscripcions: fins al 23 de juny

 Lloc: Creu Roja Anoia

 Organitza: Creu Roja Anoia 

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

CURS DE MONITORS/ES D’ACTIVITATS 
DE LLEURE INFANTIL I JUVENIL 

 Del 3 al 21 de juliol

 De dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16.30 
a 20.30 h.

 Divendres de 9 a 13 h

 Majors de 18 anys

 Preu: 240 € . Inscripcions obertes a partir 
del 8 de maig  

 Lloc: Espai Cívic Centre 

 Organitza: Fundació Sociocultural ATLAS 

+info: www.atlasfundacio.org o 93.805.57.92 

ACTIVITATS
JUNY - JULIOLPREPARA’T X L’ESTIU JOVE  



ACTIVITATS ESPORTIVES

CONSELL ESPORTIU ANOIA

CIATE-Bloc Comú 
Curs d’Iniciació a Tècnic/a d’Esport 

 Dates: Del 26 de juny a l’1 de juliol de 2017

 Horari:  A1: de 9.30 a 12.30 h                                           
                         A2: De 16 a 19 h

 Joves nascuts el 2001

 Inscripcions: On line (S’obriran l’1 de juny 

de 2017) 

 Preu: 33€

CIATE – Bloc Específic  
Joc i esport en edat escolar

 Dates: Del 3 al 15 de juliol de 2017

 Horari: De 16 a 19 h

 Joves nascuts el 2001 

 Inscripcions: On line (S’obriran l’1 de juny  

de 2017) 

 Preu: 54€

 Lloc: Complex Esportiu Les Comes
            c/ Carles Riba s/n 08700 Igualada
 Tel. 93 805 4210 www.ceanoia.cat 

*ESPORTSUMMER 2017

Estades esportives i educatives en les quals 
podràs fer esport al mateix temps que aprens 
i parles en anglès d’una manera molt divertida.

*ESTADES ESPORTIVES KANYA     
    PIRENAIKA 2017 

*Podeu consultar aquestes activitats a l’apartat:  
     Activitats esportives de l’Estiuet
  

INFINIT 

*CASAL DE PÀDEL

*Podeu consultar aquestes activitats a l’apartat:  
     Activitats esportives de l’Estiuet

 

ACTIVITATS
JUNY - JULIOLPREPARA’T X L’ESTIU JOVE  



ACTIVITATS D’APRENENTATGE DIGITAL  

CASALS TECNOLÒGICS I ARTÍSTICS
Joves nascuts del 2002 al 2005

LA KASERNA

CASAL DE ROBÒTICA

Vine al nostre casal on podràs experimentar 
amb la robòtica, desenvolupar la creativitat ,
la investigació  i el treball en equip programant 
petits robots amb diferents formes.

 Del 26 al 30 de juny de 9 a 13 h
 

CASAL DE CREACIÓ D’APLICACIONS I 
JOCS PER A MÒBILS

Aprendràs a crear aplicacions per a mòbil i tablet, 
i les podràs descarregar en el teu dispositiu 
i fer-les funcionar! Un joc? Una aplicació per 
dibuixar? Utilitzant la càmera? Farem tot això i 
més! Si no tens dispositiu, podràs practicar amb 
una tablet on podràs veure les aplicacions que 
hagis creat. El mòbil cal que sigui un smartphone 
amb Android, no cal connexió de dades ni línia 
de veu contractada. Treballarem amb wifi.

 Del 3 al 7 de juliol de 9 a 13 h

 Preu casal: 45€

 Lloc: La Kaserna

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 començar a 
crear els teus videojocs.

 Del 26 al 30 de juny 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 centra en 
l’aprenentatge de tècniques i metodologies de 
modelatge, animació i il·luminació utilitzant 3D 
Studio Max. 

 Del 3 al 7 de juliol de 9 a 13 h .

CASAL DE PHOTOSHOP

Aprèn a utlitzar Photoshop de forma creativa. 
En aquest casal aprendrem les funcionalitats 
bàsiques d’aquest programa perquè puguis crear 
el teu  art digital o retocar les teves fotografies 
amb l’eina que utilitzen els professionals.

 Del 10 al 14 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. Podries arribar a fer el teu estoig, 
o una funda per a l’agenda amb una butxaca pel 
mòbil, un clauer...

 Del 17 al 21 de juliol de 9 a 13 h 

 

  Inscripcions: del 8 al 19 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
 escolagasparcamps.org
 email: gasparcamps@gmail.com

ACTIVITATS
JUNY - JULIOLPREPARA’T X L’ESTIU JOVE  



ACTIVITATS
JUNY - JULIOL#Estiujove +16

EXPOSICIÓ i TALLER OBERT DE MANGA
 
Vine a veure els treballs dels alumnes que 
han participat en els tallers Manga durant tot 
l’any a la Kaserna. I si t’agrada dibuixar, vine i 
aprofita el taller, que es farà obert a tothom i 
gratuït.                              

 Dimarts 27 de juny de 18 a 19.30 h

PINTURA MURAL/GRAFFITI  A CAL BADIA

Si  vols veure el talent dels joves artistes que 
s’ han presentat al concurs Joves x la Creativitat 
2017, vine a veure l’exposició de les diferents 
obres presentades. L’objectiu del concurs 
d’aquest any ha estat fer una intervenció artística 
que representi la realitat juvenil, a la façana 
exterior del nou equipament juvenil de Cal Badia.

 Del 26 de juny al 31 de juliol

 A la Kaserna 

 Entrada lliure

    Agenda d’activitats juny-juliol
    Joves nascuts a partir del 2001

   XII CERTAMEN DE MÚSICA JOVE

Un any més se celebra el Certamen, un concurs 
musical per a joves del territori, que permet als 
artistes donar-se a conèixer i oferir un directe a 
la resta de joves.
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 26 d’abril al 19 de maig

            30 de juny i 1 de juliol 

            www.igualadajove.cat 
            o passa per la Kaserna.

 

T’agradaria alguna activitat en 
especial a l’estiu o voldries oferir 
algun taller, del qual  ETS expert? 

Estem creant l’agenda d’activitats i tallers 
per a majors de 16 anys, que tindrà lloc 
l’última setmana de juny i la primera 
quinzena de juliol.
Activitats com el Certamen, exposicions, 
tallers Manga... són exemples d’activitats 
que hi podràs trobar. Volem fer entre tots 
l’#Estiujove  +16

Envia’ns les teves idees i 
suggeriments  a: 
kaserna@aj-igualada.net 
o   vine a la Kaserna i explica’ns-ho! 

Ens ajudaràs a omplir l’estiu 
d’activitats per a tots els gustos!

AGENDA EN CONSTRUCCIÓ
Segueix-nos i mira 
la programació final


