


Des de l’ESPAI JOVE .NORD tornem a escalfar, o millor dit, a REFRESCAR motors… i a preparar-nos per a l’ESTIU! 

Com ja sabeu, fa un bon grapat de setmanes que el coronavirus s’ha escolat a les nostres vides, trastocant el nostre dia a dia i 
obligant-nos a aturar totes les activitats que habitualment tenen cabuda a l’Espai Jove .Nord per poder cuidar-nos i protegir la 
gent del nostre entorn.  

Segurament per a vosaltres no ha estat gens fàcil quedar-vos a casa sense poder sortir ni tenir contacte amb els amics i amigues. 
La veritat és que nosaltres també us hem trobat molt a faltar durant aquests mesos de confinament i tenim unes ganes immenses 
de tornar-vos a trobar a l’Espai Jove! 

Ja arriba l’estiu i el bon temps. I, per sort, a mesura que avancen els dies podem anar reprenent  la nostra vida quotidiana... Per 
això, a partir de la Fase III del Pla de Desconfinament, quan ja sigui molt més segur trobar-nos, engegarem les ACTIVITATS 
D’ESTIU JOVES que tenim preparades especialment per a vosaltres. Això sí, ho farem extremant les mesures d’higiene i de 
prevenció de la Covid-19 i seguirem totes les indicacions de les autoritats sanitàries. Necessitarem també la vostra col·laboració 
per aconseguir tornar a la normalitat amb molta cura i precaució! 

Hem preparat unes ACTIVITATS D’ESTIU pensades per a tots els gustos i adreçades a joves d’entre 12 i 18 anys  que segur que 
t’encantaran! A què esperes per inscriure-t’hi?  

Vine a passar un merescudíssim estiu jove, ben lluny de l’avorriment, 
 a l’Espai Jove .Nord! 



A qui s’adrecen? A adolescents i joves nascuts entre l’1/1/2002 i el 31/12/2008 També hi ha activitats per a joves fins als 30 anys.

Com podeu fer la inscripció 
Pas 1 · Aneu al web 
www.martorell.cat 

Pas 2  · Cliqueu sobre  el baner 
d’activitats d’estiu 

 per a joves que trobareu a la 
capçalera 

O bé escanegeu el codi QR  
que teniu al costat 

Inscripcions 

Del 22 de juny al 26 de juliol 
Us heu d’inscriure, com a mínim, una setmana abans 

que comenci l’activitat que  vulgueu fer. 

Podeu consultar la disponibilitat de places contactant 
amb l’Espai Jove. 

Les inscripcions es faran telemàticament. 

Per inscripcions presencials, heu de demanar cita  
prèvia a les Oficines d’Atenció a l’Usuari del Patronat 

Dates de les activitats 

Hi ha activitats programades per 

a tot el mes de juliol i per a la 

primera quinzena d’agost!

http://www.martorell.cat
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Lorem ipsum

Descobreix les incògnites que ens planteja la CIÈNCIA a 

través d’experiments ben senzills i divertits que podem 

fer fins i tot a casa! Descobreix l’apassionant món de la 

mecànica, l’electromagnetisme, la termodinàmica o 

l’òptica i resol diferents problemes de manera creativa! 

Qui diu que la ciència pot arribar a ser avorrida? 

1r Torn : Del 6 al 10 de juliol de 10 a 14 h * 

2n Torn: Del 13 al 17 de juliol de 10 a 14 h* 

Preu: 55 €/setmana

DESCOBREIX LA CIÈNCIA 
Monogràfic de Ciència

Espolsa’t la vergonya i vine a l’Espai Jove .Nord a 

gaudir del TEATRE i a conèixer eines i tècniques 

d’interpretació! Diverteix-te amb el joc teatral mentre 

aprens a improvisar, t’endinses en el teatre social, 

interpretes històries creades per tu i inventes nous i 

variats personatges. Descobreix amb nosaltres 

l’actriu o actor que duus a dins!  

1er Torn: Del 13 al 17 de juliol de 10 a 13 h * 

2n Torn: Del 20 al 24 de juliol de 10 a 13 h * 

Preu: 35 €/setmana 

AMUNT EL TELÓ! 
Monogràfic de Teatre

Experimenta amb l’ART com a forma d’expressió i 

treu la teva part més creativa i intuïtiva, aprenent o 

perfeccionant tècniques i disciplines artístiques tan 

i n s p i r a d o re s c o m e l g r a fi t , l ’e s t a m p a c i ó , 

l’enquadernació o el collage… I si prefereixes 

combinar art i noves tecnologies, fins i tot podràs 

realitzar curtmetratges amb el teu propi mòbil! 

1r Torn: Del 20 al 24 de juliol de 10 a 13 h * 

2n Torn: Del 27 al 31 de juliol de 10 a 13 h * 

Preu: 55 €/setmana.  

ART JOVE 
Monogràfic d’Art

Els monogràfics es faran amb grups de 10 

persones màxim en cada torn 

I caldrà que hi hagi un mínim de 8 persones 

inscrites a cada torn perquè es puguin realitzar 

*

MONOGRÀFICS  
DE JULIOL  

Adreçats a joves d’entre 12 i 18 anys 

Del 6 al 31 de juliol 



L’any que ve comences uns estudis universitaris o CFGS i tens dubtes sobre què et 
trobaràs? A l’Espai Jove .Nord hem buscat ponents de diferents estudis (estudiants, 
graduats, etc.) que t’ajudaran a resoldre els dubtes que tinguis. Tria el dia que millor 
et vagi i apunta-t’hi! Si veus que els teus estudis no hi estan representats, pots posar-
te en contacte amb nosaltres via correu electrònic (espaijove@martorell.cat) i 
buscarem la manera de solucionar-ho! 

Dimecres de 18 a 20 h 

1 de juliol  - CFGS tècnics (Mecànica i Automoció, Imatge i So i Informàtica) 

8 de juliol  - Graus de ciències (Biologia, Química i Física) 

15 de juliol - Graus Humanístics (Història, Filosofia i Filologies) 

22 de juliol - CFGS Socials (Integració, Hosteleria i Turisme, Comerç i Màrqueting) 

29 de juliol - Enginyeries (Telecomunicacions i enginyeries Informàtica i Industrial) 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible la inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 17 i 30 anys 

ACTIVITATS DE JULIOL

Has treballat alguna vegada? Vols començar a fer-ho aquest estiu? Vine els 
dijous de juliol a l’Espai Jove .Nord i t’ajudarem a aconseguir-ho! Primer 
haurem de crear el teu currículum, després decidir de què vols treballar i de 
què no, buscar ofertes de feina, presentar candidatures i, si tot va bé, preparar 
l’entrevista. Sembla difícil, però nosaltres t’ajudarem en tot el procés!  
Dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a les 18 h i a les 19 h 

Activitat gratuïta  ·  Imprescindible la inscripció prèvia  ·  Places limitades 

Activitat adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys 

CLUB DE FEINA: QUE NO T’ATURI LA COVID!*

Activitats col·laboratives amb Andrea Fernández, 
Referent d’Ocupació Juvenil

ASSESSORAMENT SOBRE ENSENYAMENTS SUPERIORS*

PARTIDA DE ROL
Ens reunirem al voltant d'una taula i viurem, entre totes, una història, essent 
cada jugador o jugadora un dels personatges principals. Sigues un dels 
protagonistes d’una història ambientada en l’univers literari de Lovecraft! 
Dissabtes 4 i 18 de juliol, a les 18 h 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible la inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 12 i 30 anys 

*
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ACTIVITATS DE JULIOL

Proposem als i les assistents maneres lúdiques d'aproximar-se al fet narratiu, jugant a 
crear, fer i desfer històries, situacions i personatges. 

Dimarts, 28 de juliol, a les 18 h 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible  inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys 

ESCRIPTURA CREATIVA FOTOGRAFIA DE CONFINAMENT 
Exposició i concurs fotogràfics

Cada mes ens trobem i comentem conjuntament una lectura proposada en la sessió 
anterior. Estructures narratives, ideologia implícita, anàlisi del relat... Aquest mes 
reprendrem la lectura de Llámame por tu nombre. Seguirem les recomanacions 
sanitàries i buscarem un lloc ben fresc i tranquil a l’aire lliure! 
 

Dimarts, 7 de juliol, a les 18 h 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible  inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys 

En col·laboració amb la  Biblioteca de Martorell

CLUB DE LECTURA

Tens el mòbil ple de fotos dels dies de confinament? De detalls de l’interior 
de casa en els quals no t’hi havies fixat mai? Del creixement de les flors del 
balcó, de la llum que entra a mitja tarda o de menjars per llepar-se’n els dits? 
Escull la que més t’agradi i presenta’t a l’exposició fotogràfica del .Nord! 
Envia’ns les teves fotografies per correu electrònic (espaijove@martorell.cat) 
i participa tant en l’exposició com en el concurs fotogràfic que hem preparat! 

Obrirem la participació en línia durant el mes de juliol per participar en el 
concurs. Exposarem les vostres fotografies durant les dues primeres 
setmanes d’agost i les dues primeres de setembre. 

Activitat adreçada a joves d’entre 13 i 30 anys 

Exposició col·laborativa 
del 3 al 16 d’agost i de l’1 

al 15 de setembre. 
Recorda enviar-nos les 

teves millors fotografies a 
espaijove@martorell.cat si 

vols participar-hi!  

Fotografia de confinament

EXPOSICIÓ

mailto:espaijove@martorell.cat
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Com t’ha afectat la quarantena? Ho has pogut treballar? Des de l’Espai 
Jove .Nord hem creat un joc de taula que, combinant diversió amb gestió 
emocional, ens permetrà  compartir com hem passat la quarantena i ens 
oferirà recursos per gestionar millor tot el que ha passat. 

Dimarts, 14 de juliol a les 18 h 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible  inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 17 i 30 anys 

TALLER  DE CURES POST-COVID19

Si t’agrada el món del lleure t’esperem a l’Espai Jove .Nord per compartir 
recursos útils per poder ser monitor/a de lleure. Fes un entrenament per 
poder treure’t el carnet de monitor/a de lleure amb facilitat!  
Dilluns  6, 13, 20 i 27 de juliol, de 18 a 19.30 h 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible  inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 17 i 30 anys 

RECURSOS PER A MONITORS I MONITORES DE LLEURE

ACTIVITATS DE JULIOL

Saber identificar i gestionar les nostres emocions és crucial a l’hora de 
preguntar-nos quin tipus de relacions volem. Si necessites parlar del que 
sents, en aquesta taula rodona debatrem sobre com mantenir relacions que 
no passin per la violència. 

Dissabte 25 de juliol, de 18 a 19.30 h 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible  inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys 

RELACIONS SANES: Taula Rodona

Et consideres d'aquelles persones que perden l’equilibri fàcilment?  

Et demostrarem que no és així. Cada divendres de juliol oferirem tallers de 
slackline de 18 a 20 h, per a tots els nivells. 
 

Divendres 3, 10, 17, 24 i 31 de juliol, de 18 a 20 h 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible  inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

SLACKLINE



ACTIVITATS D’ AGOST

Et consideres d'aquelles persones que perden l’equilibri fàcilment?  

Et demostrarem que no és així. Els divendres 7 i 14 d’agost oferirem tallers 
de slackline de 18 a 20 h, per a tots els nivells. 
 

Divendres 7 i 14 d’agost, de 18 a 20 h 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible  inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 12 i 30 anys 

SLACKLINE

TÈCNIQUES I MATERIALS PER TENYIR ROBA
Aprèn a canviar radicalment la teva roba a través de tints naturals i tints 
comercials. Aprendrem a fer-ho a través d’una tècnica japonesa que es diu 
shibori i farem servir dos tipus de tintures diferents per poder comparar-les i 
triar quina ens agrada més. Porta de casa la peça de roba que vulguis tenyir 
-et recomanem que sigui clara-  i donar-li així una segona vida!  
Dimarts 4 d’agost, de 12 a 14 h 

Preu: 5,50 € 

Imprescindible  inscripció prèvia   ·   Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 14 i 30 anys 

Si ets de les que creuen que les plantes tenen més poder del que aparenten, 
cada divendres de 12 a 13.30 h compartirem diferents curiositats sobre la 
fitoteràpia i altres usos per aprofitar el nostre entorn més salvatge.  
Divendres 7 i 14 d’agost, de 12 a 13.30 h 

Activitat gratuïta    

Imprescindible  inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 18 i 30 anys 

DIVENDRES VERDS DE .NORD



L’any que ve comences uns estudis universitaris o CFGS i tens dubtes sobre què et 
trobaràs? A l’Espai Jove .Nord hem buscat ponents de diferents estudis (estudiants, 
graduats, etc.) que t’ajudaran a resoldre els dubtes que tinguis. Tria el dia que millor 
et vagi i apunta-t’hi! Si veus que els teus estudis no hi estan representats, pots posar-
te en contacte amb nosaltres via correu electrònic (espaijove@martorell.cat) i 
buscarem la manera de solucionar-ho! 

Dimecres de 18 a 20 h 

5 d’agost - Graus en Ciències Socials (Psicologia, Antropologia i Sociologia) 

12 d’agost - Graus en Ciències de la Salut (Medicina, Infermeria i Veterinària) 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible la inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 17 i 30 anys 

ACTIVITATS D’AGOST

Has treballat alguna vegada? Vols començar a fer-ho aquest estiu? Vine els 
dijous d’agost a l’Espai Jove .Nord i t’ajudarem a aconseguir-ho! Primer 
haurem de crear el teu currículum, després decidir de què vols treballar i de 
què no, buscar ofertes de feina, presentar candidatures i, si tot va bé, 
preparar l’entrevista. Sembla difícil, però nosaltres t’ajudarem en tot el 
procés!  

 
Dijous 6 i 13 d’agost, a les 18 h i a les 19 h 

Activitat gratuïta  ·  Imprescindible la inscripció prèvia  ·  Places limitades 

Activitat adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys 

CLUB DE FEINA: QUE NO T’ATURI LA COVID!*ASSESSORAMENT SOBRE ENSENYAMENTS SUPERIORS*

Activitats col·laboratives amb Andrea Fernández, 
Referent d’Ocupació Juvenil*
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Proposem als i les assistents maneres lúdiques d'aproximar-se al fet narratiu, jugant a 
crear, fer i desfer històries, situacions i personatges. 

Dimarts, 4 d’agost, a les 18 h 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible  inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys 

ESCRIPTURA CREATIVA FOTOGRAFIA DE CONFINAMENT 
Exposició i concurs fotogràfics

Cada mes ens trobem i comentem conjuntament una lectura proposada en la sessió 
anterior. Estructures narratives, ideologia implícita, anàlisi del relat... A l’agost atacarem 
la lectura d’El vigilant en el camp de sègol, una novel·la imprescindible! Seguirem les 
recomanacions sanitàries i buscarem un lloc ben fresc i tranquil a l’aire lliure! 
 

Dimarts, 11 d’agost, a les 18 h 

Activitat gratuïta   ·   Imprescindible  inscripció prèvia    

Grups de 10 persones com a màxim 

Activitat adreçada a joves d’entre 16 i 30 anys 

En col·laboració amb la  Biblioteca de Martorell

CLUB DE LECTURA

Tens el mòbil ple de fotos dels dies de confinament? De detalls de l’interior 
de casa en els quals no t’hi havies fixat mai? Del creixement de les flors del 
balcó, de la llum que entra a mitja tarda o de menjars per llepar-se’n els dits? 
Escull la que més t’agradi i presenta’t a l’exposició fotogràfica del .Nord! 
Envia’ns les teves fotografies per correu electrònic (espaijove@martorell.cat) 
i participa tant en l’exposició com en el concurs fotogràfic que hem preparat! 

Obrirem la participació en línia durant el mes de juliol per participar en el 
concurs. Exposarem les vostres fotografies durant les dues primeres 
setmanes d’agost i les dues primeres de setembre. 

Activitat adreçada a joves d’entre 13 i 30 anys 

Exposició col·laborativa 
del 3 al 16 d’agost i de l’1 

al 15 de setembre. 
Recorda enviar-nos les 

teves millors fotografies a 
espaijove@martorell.cat si 

vols participar-hi!  

Fotografia de confinament

EXPOSICIÓ

ACTIVITATS D’ AGOST
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MÉS INFORMACIÓ

Si necessites més informació sobre els 

monogràfics de juliol o les activitats 

d’estiu, consulta’ns

trucant al 93 774 22 00  

o enviant-nos un correu electrònic a 

espaijove@martorell.cat

Oficines d’Atenció a l’Usuari del Patronat 

Serveis Generals PMSAPM (plaça de la Vila, 27)  
Tel. 93 774 00 69 
Complex Esportiu La Vila (carrer dels Mestres Gomila i Reniu, 1) 
Tel. 93 774 23 65 
Centre Integral d’Esport i Salut (carrer de Gelida, s/n)  
Tel. 93 774 26 26 
Complex Educatiu (carrer de Josep Tarradellas, 11) 
Tel. 93 775 25 38 

Horaris  d’atenció al públic 

De dilluns a dijous de 9.30 a 13 h i de 16.30 a 19.15 h 
Divendres de 9.30 a 13.30 h
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