
DIBUIX MANGA

FLIPBOOK

TALLER DE RAP

CASAL        
TECNOLÒGIC

BTT

LETTERING

DANSA URBANA

FACE PAINTING

JORNADES 
GRAFITERES

Si t’agrada el dibuix manga 
i vols aprendre diferents 
tècniques, no et pots perdre 
aquesta activitat.

Vols crear una mini pel·lícula en 
un tros de paper? Vine i dibuixa 
tant com puguis per crear totes 
les vinyetes de la teva història! 
Després les farem correr perquè 
prenguin moviment! Sorprèn 
els teus amics amb la teva 
pel·lícula feta amb flipbook.

T’agrada el rap? Vine! 
Conjuntament composarem una 
cançó de rap, conèixerem tot el 
seu procediment, gravarem la 
cançó i farem un videoclip final! 
Et necessitem per aportar les 
teves idees al projecte!

Unity és un entorn professional 
per a la creació de videojocs 
en diferents plataformes.
Aprendrem a crear el nostre 
propi videojoc en 2D, i per això, 
en aquest curs crearem una 
simulació de jocs coneguts: 
Mario Bros, agario… Anima’t i 
crea el teu propi joc en 2D!

T’agrada la bicicleta i la 
muntanya? Si tens ganes de 
fer rutes guiades amb BTT i 
gaudir dels entorns naturals 
d’Igualada, aquesta activitat 
està feta per tu! També 
aprendràs mecànica bàsica.

T’agrada el lettering i els 
treballs manuals? Si ho 
ajuntem, la barreja és explosiva! 
Aprendrem tècniques
d’il·lustració i pintura, i farem 
els nostres propis dissenys 
completament personalitzats.

Et ve de gust aprendre dansa 
urbana? En aquesta activitat 
aprendràs la base tècnica de 
la dansa urbana, coneixeràs 
més a fons la seva cultura i 
quin és el seu origen, també 
gaudiràs ballant amb aquest 
estil de dansa!

Vols aprendre a maquillar-te i 
pintar-te la cara per a festes, 
esdeveniments, trobades… vine 
i aprèn les millors tècniques del 
face painting! Les temàtiques 
i els dibuixos poden ser molt 
variats, perquè cadascú de 
vosaltres pugui triar el disseny 
que més us agradi!

Vols aprendre a fer grafits? 
En aquest taller aprendràs les 
millors tècniques de l’art urbà 
i podràs dissenyar el teu propi 
grafit! No t’ho perdis! Tindràs 
l’oportunitat de deixar marca del 
teu art a la ciutat d’Igualada.

Data: dijous del 6 d’octubre 
al 22 de desembre
Hora: de 18 h a 19.30 h
Edat: de 14 a 25 anys
Preu: 45 €
Lloc: Cal Badia

Data: 27, 28, 29 i 30 de 
desembre
Hora: 9.30 h a 13.30 h
Edat: 12 a 20 anys
Preu: 20€
Lloc: La Kaserna

Data: 27, 28, 29, 30 de 
desembre
Hora: 27, 28 i 29 de 
desembre de 10 h a 12 h  
30 desembre de 10 h a 14 h
Edat: de 15 a 30 anys
Preu: 15€
Lloc: La Kaserna

Data: 2, 3, 4 i 5 de gener
Hora: de 9.30h a 13.30h
Edat: de 12 a 18 anys
Preu: 20€
Lloc: La Kaserna

Data: 2, 3, 4, 5 de gener
Hora: 9.30  h a 13.30 h
Edat: 12 a 18 anys
Preu: 20€
Lloc: Cal Badia

Data: dilluns del 3 
d’octubre al 19 de 
desembre
Hora: de 18.20 h a 19.50 h
Edat: 16 a 30 anys
Preu: 45€
Lloc: La Kaserna

Data: dimarts del 4 
d’octubre al 20 de desembre
Hora: de 17.30 h a 19.00 h
Edat: 16 a 30 anys
Preu: 45€
Lloc: Cal Badia

Data:13, 20 i 27 d’octubre
Hora: de 17.30 h a 19.30 h
Edat: de 12 a 20 anys
Preu: 9€
Lloc: La Kaserna

Data: dissabte, 22 d’octubre
Hora: de 10 a 18 h
Edat: de 12 a 30 anys
Preu: 5€
Lloc: Cal Badia

INSCRIPCIONS ONLINE A LA WEB:
activitatsk.igualadajove.cat

Segueix-nos 
@igualadajove kaserna@aj-igualada.net

www.igualadajove.catWhatsapp
690 79 35 68

ACTIVITATS 
TARDOR
NADAL

PROGRAMACIÓ NADAL ARTÍSTIQUES

PRIMERS 
AUXILIS

CURS DE 
PREMONITORS 
DE LLEURE

Com portes els primers auxilis? 
Sabries com reaccionar davant 
d’una emergència? Tant si no 
saps del que parlem, com si 
penses que t’aniria bé refrescar 
algunes qüestions, aquest taller 
de primers auxilis és una bona
opció! Combinarem la teoria 
i la pràctica, i aprendràs o 
practicaràs la PLS i reanimació 
cardiopulmonar.

Tens ganes de començar a 
formar-te en l’àmbit del lleure? 
En aquest curs aprendràs 
conceptes bàsics de l’educació 
en el lleure, processos i 
dinàmiques de grup, com crear 
una activitat de lleure i jocs, 
tallers, tècniques i recursos 
d’animació.

Data: 28 desembre
Hora: 9.30 h a 13.30 h
Edat: 16 anys a 30 anys
Preu: 5€
Lloc: La Kaserna

Data: del 27 al 30 de 
desembre
Hora: de 9.30 a 13.30h
Edat: de 14 a 17 anys
Preu: 65 €
Lloc: Atlas Fundació 
Sociocultural i Cal Badia
Ho organitza: Atlas 
Fundació Sociocultural
Si vols informar-te’n o 
participar-hi pots fer-
ho a través de www.
atlasfundacio.org

DISSENY DE JOCS 2D 
AMB UNITY

VERSEMBRANT

VULL 
TREBALLAR 
PER NADAL!

TALLER EL 
MEU PRIMER 
CV, QUINA 
FEINADA!

TALLER JO 
SENTO, EM 
SENTS?

FES-TA LA 
FESTA!

CONSULTA 
JOVE

ARRELS

Estàs estudiant i busques feina de 
temporada o per períodes curts? 
T’expliquem com fer-ho i els sectors 
on la pots trobar.

Tothom partim de zero quan busquem la 
nostra primera feina, que això no t’espanti! 
T’ajudem a trobar les teves potencialitats 
i el teu objectiu professional.

En aquest taller aprendràs eines i 
estratègies per gestionar les emocions 
que se’ns desperten durant els processos 
d’aprenentatge (frustració, ansietat per 
anticipació davant els exàmens, etc.).

Vols transformar l’oci nocturn de la ciutat? Si ets un jove que cursa 
entre 3r d’ESO i 1r de batxillerat, et convidem a venir a crear espais 
d’oci alternatius i segurs!

Servei d’acompanyament emocional dirigit a joves de 12 a 29 anys. 
Espai confidencial, segur i gratuït. Si tens dubtes, necessitat de 
suport o de compartir alguna situació complicada, pots escriure un 
whatsapp al número 621251732 i et respondrem de forma ràpida.

Espai segur és un projecte que neix amb la voluntat d’esdevenir un 
nou punt de trobada per a joves. Un espai on ser realment qui vols 
ser, on es celebren totes les diversitats i s’acompanyen les dificultats.
Les xarxes socials és una eina per connectar amb gent nova i 
conèixer més enllà del teu dia a dia, però no et quedis només aquí!
Hi ha realitats diferents i persones com tu amb ganes de trobar-
te! Tens ganes de conèixer gent nova? Tens ganes de treballar 
competències socials i de gestió emocional? Tens ganes de 
compartir i trobar un espai segur?

Data: dijous 20 d’octubre
Hora: 17.30 a 18.30 h
Edat: +16
Preu: Gratuït
Lloc: La Kaserna

Data: dijous 13 d’octubre
Hora: 17.30 a 18.30 h
Edat: +16
Preu: Gratuït
Lloc: La Kaserna

Data: Dimarts 18 d’octubre
Hora: 17.30 a 19.30 h
Edat: de 14 a 25 anys
Preu: Gratuït
Lloc: Cal Badia

PLACES LIMITADES per ordre 
d’inscripció!
Edat: de 12 a 14 anys
Preu: gratuït
Lloc: La Kaserna d’Igualada
Quan: quinzenalment del 5 
d’octubre fins el 14 de desembre

XERRADES

SERVEIS

PLACES LIMITADES per ordre 
d’inscripció!
Edat: de 15 a 18 anys
Preu: gratuït
Lloc: La Kaserna d’Igualada
Quan: quinzenalment del 12 
d’octubre al 21 de desembre



CUINA DIVENDRES GAME

MICRO OBERT

SETMANA DEL 
DECREIXEMENT

FESTIVAL 
ENCAMBRA’T

CURS DE 
DIRECTOR/A 
DE LLEURE

TUPPER SEX

AUTODEFENSA 
FEMINISTA
(FILIGRANA)

ACOMPANYAMENT 
A L’ESTUDIANT

TECNOACTIVA’T
ROBLOX CODING

Si vols aprendre a cuinar sense 
pares, no dubtis a apuntar-t’hi.
Cada dia es faran 3 o 4 receptes 
i us emportareu un dossier a 
casa perquè les pugueu fer 
sempre que vulgueu.

En aquest espai, podràs 
gaudir de diferents videojocs 
actuals com el Fifa, Just 
Dance, NBA, realitat virtual.
També compartiràs una bona 
estona amb altres joves. A 
més, podràs participar en 
els diferents tornejos que es 
faran en streaming.

Tens ganes d’ensenyar algun 
dels teus talents? Aprofita 
aquesta sessió de micro 
obert per venir a rapejar, 
recitar un poema, cantar, fer 
monòlegs, performances o 
fins i tot improvitzar!

Davant la situació actual del 
nostre planeta… Quins canvis 
podem realitzar a nivell personal 
i col.lectiu? Vine a construir 
alternatives i a descobrir-ne 
de noves! S’oferiran xerrades i 
tallers. També hi haurà mercat 
de proximitat, tot per donar 
a conèixer alternatives al 
creixement infinit i prendre 
acció!

Durant la setmana del 25 de 
novembre, tens l’oportunitat 
d’assistir a la inauguració de 
l’Alternateka Lila. Un espai 
on podràs gaudir de llibres 
i informació sobre gènere, 
sexualitat, autoconeixement 
corporal, i altres temàtiques que 
et poden ajudar a sensibilitzar-
te amb la igualtat i la diversitat. 

Activitat disposada els dimecres 
per a que puguis entrar al món 
dels jocs de rol, els wargames i 
els jocs de taula amb més joves! 
Vine, coneix gent com tu i juga! 
Si et molava allò del “D&D” de 
Stranger Things i vols saber de 
què anava, aquest és el teu 
ambient! Aquest i molts més 
jocs, als Dimecres de Rol.

Encambra’t viurà la tercera 
edició d’un curs i un festival 
que pretén fer arribar a tota 
la població, i sobretot als 
joves, la música de cambra, tot 
aprofitant i donant a conèixer 
espais emblemàtics de la ciutat 
d’Igualada.

Vols ser director/a d’Activitats 
d’Educació en el Lleure 
Infantil i Juvenil? Aquesta és 
l’oportunitat per aprendre 
a dur a terme tasques 
de coordinació d’equips, 
planificació, organització, 
gestió, dinamització i avaluació 
de projectes de lleure educatiu.

El fil conductor serà a través 
d’un tàpersex, on anirem 
mostrant diversos productes.
Amb cada producte encetarem 
una temàtica diferent per 
aconseguir tots els objectius 
proposats. El tàpersex ens 
ajudarà a crear un ambient 
distès i còmode per tal que 
puguin participar i exposar els 
seus dubtes o inquietuds. Les 
principals prioritats del Tupper 
Sex són aconseguir la pròpia 
acceptació física i emocional, 
que descobreixin la sexualitat 
d’una forma diferent i s’ho 
passin bé aprenent.

Aprèn a defensar-te a tu 
mateixa! L’autodefensa és 
l’empoderament del propi 
cos i les pròpies accions. 
Aquests tallers t’ensenyaran 
a com mantenir la calma, 
gestionar l’espai, avaluar les 
situacions que percebem de 
risc, millorar la comunicació 
i l’autodefensa física.

Vols aprendre a organitzar-te 
i a tenir bons hàbits d’estudi? 
En aquest espai treballaràs 
diferents tècniques d’estudi, així 
com a planificar la teva agenda. 
També podràs resoldre els teus 
dubtes acadèmics en un espai 
de grup tranquil i de confiança 
que busca empoderar-te.

Roblox és una plataforma 
multijugador en línia en la que 
els usuaris poden crear els seus 
propis móns virtuals.
Anirem pas a pas en aquest joc 
i treballarem la programació a 
Roblox mitjançant el llenguatge 
Lua. Vine i participa!

Data: dimarts del 4 d’octubre 
al 20 de desembre
Hora: de 18.00 h a 19.30 h
Edat: de 12 a 16 anys
Preu: 45€
Lloc: Cal Badia

Data: divendres del 7 
d’octubre al 16 de desembre
Hora: 17.30 h a 19.30 h
Edat: de 12 a 18 anys
Preu: Gratuït
Lloc: Kaserna

Data: divendres 21 d’octubre
Hora: 19.30 h
Edat: +16
Preu: Gratuït
Lloc: La Kaserna

Data: 8 d’Octubre
Hora: Tot el dia
Lloc: Parc de l’Estació Vella

Data: setmana del 25N
Preu: gratuït
Lloc: La Kaserna

Data: els dimecres del 
7 de setembre fins el 21 
de desembre
Hora: 19 h
Edat: de 15 a 30 anys
Preu: gratuït
Lloc: Cal Badia
Organitza: El Pati

Edat: A tots els públics
Preu: GratuÏt
Organitzen: 
Quartet Altimira i 
el Departament de 
Joventut
Podreu trobar tota la 
informació a les webs:
www.quartetaltimira.
com i www.
igualadajove.cat

Data: Curs del dissabte 17 
de setembre al dissabte 28 
de gener. (Intensiu Nadal 
27,28,29, 30 de desembre i 
2, 3 ,4 de gener)
Hora: de 9.00 h a 14.00 h
Preu: 100€ (per 
empadronats/des als 
municipis organitzadors)
Lloc: Cal Badia
Inscripcions:
ja.cat/
directorsanoiaprimavera
L’organitzen: Departament de 
Joventut del Consell Comarcal de 
l’Anoia i de l’Ajuntament de:

Igualada, Vilanova del Camí, la 
Pobla de Claramunt, Òdena, la 
Torre de Claramunt, Sant Martí de 
Tous, Capellades, Vallbona d’Anoia, 
Castellolí, el Bruc, Santa Margarida 
de Montbui i la Llacuna

Data: 24 de novembre
Hora: 18.00 h - 19.30 h
Edat: +16
Preu: Gratuït
Lloc: La Kaserna

Data: 21, 22, 23, 24 de 
novembre
Hora: de 17.30 h a 19.30 h
Edat: de 14 a 30 anys
Preu: 12€
Lloc: Cal Badia

Data: dimarts i dijous 
del 27 de setembre a l’1 
de desembre
Hora: de 17.15 h a 18.45 h
Edat: de 12 a 17 anys
Preu: 30 €
Lloc: La Kaserna

Data: dilluns del 3 d’octubre 
al 19 de desembre
Hora: de 18.00 h a 19.30 h
Edat: de 12 a 18 anys
Preu: 45€
Lloc: La Kaserna

INAUGURACIÓ 
ALTERNATEKA 
LILA

DIMECRES DE ROL

LA FESTOTA 
FESTIVAL

La Festota Festival és una 
iniciativa d’un grup de joves 
músics d’Igualada que 
han pensat organitzar un 
festival de música jove per 
poder donar oportunitat als 
grups musicals d’Igualada 
i  de la comarca a poder-se 
visibilitzar.
Vine i gaudeix de música en 
directe amb els amics!

Data: 24 de setembre
Hora: de 18 h a 2.30 h
Lloc: Pati del Museu de 
la Pell

FORMACIÓ PARTICIPA!

Dissabte 3 de setembre 
20.30 h concert 
inaugural Santuari 
Escola Pia
Diumenge 4 de 
setembre 20.30 h 
concert Camerata 
de l’Encambra’t Pati 
Museu de la Pell

IOGA

ESPORT I 
VALORS

SCAPE 
ROOM

Tens ganes de seguir endinsan-
te en la meditació i el ioga?
Aquesta és l’oportunitat 
fantàstica per fer-ho.

Si t’agrada fer esport i vols 
aprendre diferents disciplines, 
aquesta és l’activitat ideal. 
També és un espai per conèixer 
altres joves i fer noves amistats.

Vine i participa a l’Scape Room 
d’Igualada. Serà un joc en equip 
d’estratègia i comunicació 
pels carrers d’Igualada. 
Podràs conèixer a altres joves 
d’igualada i, junts, descobrireu 
la importància de la bona 
prevenció davant les drogues.

Data: dilluns del 3 d’octubre 
al 19 de desembre
Hora: de 18 h a 19.15 h
Edat: 16 a 30 anys
Preu: 30€
Lloc: Cal Badia

Data: Dimecres
Hora: 17.30 h a 19.30 h
Edat: de 12 a 15 anys
Preu: Gratuït
Lloc: en funció de l’esport.

Data: Dissabte
Hora: de 11 h a 13 h
Edat: de 12 a 15 anys
Preu: Gratuït
Lloc: en funció de l’esport.

Data: dissabte 5 de 
novembre
Hora: 16 h
Edat: de 12 a 30 anys
Preu: GratuÏt
Punt de trobada: La 
Kaserna

MOVIMENT

INSCRIPCIONS ONLINE!INSCRIPCIONS ONLINE!

Dilluns 5 de setembre 
20.30 h concert Alumnes 
Cambra Teneria
Dimarts 6 de setembre
20.30 h concert Alumnes 
Cambra ECMMI
Dimecres 7 de setembre 
20.30 h concert Alumnes 
Cambra Jardins Cal Badia

Dijous 8 de setembre 
20.30 h CONCERT 
CLOENDA Zementiri
Dissabte 24 de 
setembre 
20.30 h CONCERT 
CLOENDA Zementiri


