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L’estiu passat vaig estar nou dies 
a l’illa de Sardenya, situada prop 
d’Itàlia. És una illa molt variable: 
tant aviat té moltes platges, llocs 
deserts, sense reformes, com hotels 
de cinc estrelles. Jo vaig anar a tres 
hotels diferents, perquè això em va 
permetre veure diferents zones de 
l’illa, encara que per veure-la tota 
fa falta bastant més temps que una 
setmana. Principalment el que més 
abunda a Sardenya és el turisme, 
sobretot a l’estiu, que és quan les 
platges estan més plenes. El que 
més em va impressionar va ser el 
fons marí: quan vas a bussejar veus 
molts tipus de peixos, roques i altres 
animals submarins. L’aigua està molt 
neta i les platges són molt boniques, 
però el més impressionant va ser 
veure com el sol es ponia mentre em 
banyava a l’aigua.”

Emma, 15 anys

Des del PIJ volem ajudar-vos a descobrir les vostres inquietuds lúdiques, formatives o professionals. 
Participeu a l’apartat d’experiències de La Revista i entre tots i totes comptarem amb moltes més possibilitats.
Per al proper número busquem joves que ens expliquin en què consisteix la seva feina i per què els agrada, per tal 
de mostrar la gran quantitat i diversitat de feines que existeixen. Si hi estàs interessat, envia’ns el teu comentari 
(màxim 130 paraules) i una fotografia a l’adreça electrònica: jovesdecastelldefels@castelldefels.org. 
Tots els comentaris es penjaran a la web i se’n seleccionaran tres per publicar-los a la revista.
Punt d’Informació Juvenil - Plaça Joan XXIII s/n - Tel. 93 665 7950 - punt_informacio@castelldefels.org

El Punt d’Informació Juvenil és un BANC D’EXPERIÈNCIES. Ajuda’ns!

Bretanya se situa en el nord-oest de França.
És una regió molt apreciada per la bellesa 
dels seus paisatges. Les platges són allà 
nombroses i particularment boniques. 
Hi ha plats típics com creps, acompanyades 
de suc de sidra de pomes, musclos fregits, 
far bretó, etc.
Els bretons són molt aficionats a la cervesa 
i al vi. A més, el ball típic és el ball bretó. 
Es balla sovint en cercle, amb diverses 
persones i amb músiques típiques bretones.
Per acabar, Bretanya és una regió molt 
turística.
Paula i Mathilde

ESPAI

D’ENTITATS
ConeIx les entItats JuvenIls de Castelldefels! aquest és un esPaI dedICat a les 
assoCIaCIons Creades Per la gent Jove del munICIPI. l’obJeCtIu és ConèIxer la 
fInalItat d’aquestes assoCIaCIons I saber què ofereIxen al Jovent de Castelldefels. 
les Podràs trobar també a l’esPaI d’entItats de www.JovesdeCastelldefels.Cat

Associació Juvenil Mec-Mec Teatre

aquest esPaI està dedICat a Joves aventurers I vIatgers, a quI agrada ConèIxer mÓn. et ConvIdem que ens exPlIquIs alguna CurIosItat, anèCdota o sensaCIÓ que 
t’HagI transmès la CIutat o el PaÍs que Has Conegut.

Tadart es el pueblo de donde vengo. 
Es tan pequeño que no lo puedes ni 
encontrar en un mapa. Tiene unas 
80 personas y está situado cerca de 
Chefchaouen, en Marruecos. Todos 
sus habitantes son familia mía, y 
por tanto llevan mi apellido. Lo que 
más me gusta de mi pueblo es que 
todo es natural y original, la comida 
y  bebida es fresca del día, por 
ejemplo: la leche la obtenemos cada 
día ordeñando nuestra vaca, el pan 
lo horneamos nosotros en un horno 
de barro que hemos hecho en el 
exterior de la casa, etc. Para mi es el 
mejor sitio para vivir!
Abdelrafic, 19 anys

Castelldefels, trabajando en todo lo que 
surgía e involucrando a todos y todas las 
mecmeteras y mecmeteros. 
Vosaltres sou actors, encara us 
poseu nerviosos quan heu de sortir a 
l’escenari?
Siempre, cómo no! Él día que no 
tengamos nervios dejaremos de hacer 
esto. Además cada vez es diferente, no 
recordamos nervios iguales. Cada actua-
ción tiene un matiz diferente, otro sabor. 
A veces sabe a fresa, otras a chocolate y 
otras veces te sabe mal y todo...
Recordeu alguna anècdota a sobre 
d’un escenari?
Hay una muy divertida. Utilizamos una 
manta térmica de vestuario para una ac-
tuación infantil sin saber las consecuen-
cias que vendrían después. Guillermo 
empezó a chorrear literalmente sudor 
y ponerse rojo y Rubén aprovechó para 
vengarse de una putadilla escénica que 
le había hecho con anterioridad. Le hizo 
correr por el escenario con la manta tér-
mica. Al día siguiente aun tenía dolor de 
cabeza. Otra fue un poco más seria. En 
una actuación de Leo Bassi en Castell-
defels nos llamaron para hacer de curas. 
En un número Leo tenía que convertir el 
agua en vino y el cura intentarlo después 
y fracasar en el intento. Sin embargo algo 
falló y el cura también convirtió el agua 
en vino. Nos quedamos blancos ante la 
impotencia de ver cómo estropeábamos 
la actuación de un grande. Todo quedó en 
algo que contar.
Parlem de la “MecESCUELA”. Què 
oferiu al jovent de Castelldefels?
Nosotros no ofrecemos nada, el que quie-
re se apunta y ya está. En un principio 
queríamos enseñar a los chavales, pero 

“Para nosotros el teatro es 
jugar la vida con unas reglas 
diferentes. En un escenario, 
todo se rige por el juego, el 
juego escénico. Los actores son 
creadores e intentan canalizar 
la experiencia real a través de 
ellos. ¡Una chorrada vaya!”

D’on sorgeix Mec Mec Teatre? 
Amb quin objectiu?
Nosotros no inventamos Mec-Mec teatre, 
él nos encontró a nosotros mientras 
estábamos tomando un Durum en la 
avenida Santa María. Nos preguntó qué 
nos apetecía hacer y él mismo lo hizo 
todo. Ahora no podemos parar, nos da 
la sensación de que nos va el alma en 
ello. En realidad simplemente queríamos 
hacer teatro, nuestro propio teatro. No 
sabemos si lo hemos conseguido, pero 
es muy divertido. Ahora Mec-Mec somos 
mucha gente. Empezamos dando clases 
a jóvenes y adultos. Y ahora creemos que 
las clases nos las dan ellos. Aprendemos 
cada día, unos y otros. Lo más importan-
te para nosotros es encontrar un espacio 
de juego, un vínculo con otras realidades. 
Un vínculo con la cordura y la locura.
Quins projectes heu portat a terme 
amb l’entitat?
Como ya hemos dicho empezamos con 
las clases de teatro y lo combinábamos 
con los pequeños espectáculos que 
iban surgiendo y con Adiós a Dios que 
era el espectáculo que intentábamos 
mover. Sin embargo, el contacto con 
los jóvenes nos hizo ir más allá y 
empezamos a involucrarnos más en 

esto se convirtió en una gran familia y 
ahora se nos hace imposible no tenerlos 
en cuenta para todo lo que hacemos. De 
hecho ellos mismos nos proponen cosas 
y a nosotros nos cuesta mucho decir que 
no. Son increíbles, los mejores. Sin ellos 
no habría Mec-Mec. Sin ellos seríamos 
unos mec- etrefes.
Com a entitat heu participat en moltes 
activitats del municipi, com ara la Fes-
te Jove, Rúa de Carnaval, Blaus i Grocs 
a les festes majors d’hivern, Halloween, 
Jornades Joves, etc. Què en penseu de 
la participació juvenil al municipi?
A nosotros nos encanta rodearnos de 
gente creativa y los jóvenes lo son más 
que nadie. Parece que con los años se 
pierde. Da la sensación de que la madu-
rez elimina gran parte de la libertad. No 
queremos perder la inocencia, el juego, 
la ilusión, la imaginación. Se puede 
combinar con la responsabilidad siempre 
que se tengan claras las reglas del juego. 
Què voleu aconseguir en un futur 
pròxim?
Nos encantaría, en un futuro, recordar el 
pasado como algo inolvidable, vivir cada 
instante como el mejor. Ahora estamos 
en un nuevo proyecto, siempre estamos 
en algo, otra cosa es que la llevemos a 
cabo o no. A veces es complicado, cada 
pequeñez es un mundo cuando traba-
jamos entre dos, pero es muy divertido. 
Por otro lado en cuanto a los chavales 
continuaremos trabajando, no queremos 
dejar de aprender.
Moltes gràcies, Mec-Mec Teatre, per 
mostrar-nos la vostra entitat. Esperem 
que seguiu participant i oferint 
activitats artístiques i culturals a joves i 
no tan joves durant molt temps més.

+  www.mecmecteatre.com

+ mecmecteatre@gmail.com



sabIes que el Kasal de Joves guarda un 
lloC Per a les teves Idees?
et donem l’oPortunItat de ProPosar Idees que es 
PortIn a la PràCtICa PartICIPant aCtIvament en elles 
I en les dels altres!

Aquest espai et permet organitzar activitats, festes, 
concerts, excursions, gimcanes... amb la finalitat de 
permetre que els joves de Castelldefels puguin gaudir i 
participar en un major nombre d’esdeveniments.
Fem entre tots de Castelldefels un poble amb més 
oferta juvenil que es mogui en la realitat de les nostres 
necessitats!

ProPers esdevenIments: 

- Festa d’inauguració del curs escolar.
- Festa de la Castanyada terrorífica.
- Trobada d’estudiants.
Organitzades per les associacions d’estudiants 
i amb la col·laboració de Mompis.

Biodiversidad
de Castelldefels
Del 6 d’octubre al 3 de novembre

“Ven a visitar la Exposición Fotográ-
fica La Biodiversidad de Castelldefels 
realizada por Atthis Guies de Natura, 
de la mano de Carles Royo y Héctor 
Pérez. Descubre la gran riqueza biológi-
ca de nuestro entorno con instantáneas 
de la fauna y flora más representati-
vas que no te dejarán indiferente. Si 
deseas realizar salidas guiadas cerca 
de Barcelona y descubrir la diversidad 
animal de las Reservas Naturales 
más próximas a la ciudad no dudes en 
contactar. www.atthisnatura.com”

Pequeños
instantes
Del 4 de novembre 1 de desembre

VALERIA PRADA 
“Esos momentos desapercibidos, 
aquellas pequeñas cosas que escapan 
a la retina, capturadas tras el vidrio, ese 
segundo suspendido en el aire que nos 
muestra una imagen que sorprende...
Esta exposición trata sobre esos peque-
ños momentos pasan por delante de 
nosotros sin que lleguemos a retenerlos, 
trata sobre ese pequeño instante que se 
esconde en el sin fin de imágenes que 
nos envuelven y que a menudo colapsan. 
Aquellos momentos en que la mente 
olvida todo lo que la rodea para fijarse en 
ese detalle, aislándose, sumergida en los 
pequeños instantes.”

Petits detalls
Del 2 al 22 de desembre

LORENA GARCíA 
“En aquesta exposició podreu trobar 
una mostra de petits detalls que ens 
envolten en la vida quotidiana el 
valor dels quals, molts cops, no som 
capaços de reconèixer. El que pretenc 
amb aquesta exposició és mostrar la 
importància que tenen aquests petits 
detalls i ressaltar-los des del  meu 
punt de vista amb la meva càmera 
com a eina de captació.”

EXPOSICIONS
AL KASAL

PARTICIPEM 
AL KASAL!

JOCI JOVE

al Kasal ComPtem amb un esPaI d’exPosICIons Perquè PuguIs ensenyar les 
teves obres a totHom!
si ets jove, artista i tens fotos, quadres o dibuixos per mostrar, posa’t en contacte 
amb nosaltres al Kasal o enviant un mail a casaldejoves@castelldefels.org

Luces, sombras
y tiempo...
Del 16 de setembre al 6 d’octubre

LUIS ALFREDO USECHE 
“Siempre pretendo enfocar en mis 
fotos esa temática. La rapidez de 
todo lo que nos rodea; las personas, 
los trenes, el simple flash de una 
cámara. Instantes tan efímeros 
que parecen no reflejar nada pero 
que transmiten mucho más de lo 
que aparentan. El tiempo pasa 
muy rápido y hay que aprovechar 
todas las oportunidades que la 
vida ofrece; fijarnos en los detalles 
más insignificantes porque en ellos 
puede encontrarse esa profundidad 
que a simple vista no se ve.” 

t’agradarIa fer alguna aCtIvItat artÍstICa, 
Cultural o esPortIva? amb el Programa 
JoCI Jove tens l’oPortunItat de PraCtICar 
dIverses aCtIvItats d’aquests tIPus.

Joci Jove és un programa municipal, en el 
marc del Pla Educatiu d’Entorn, que ofereix 
activitats lúdiques, artístiques i esportives 
a la tarda per a joves de 12 a 18 anys de 
Castelldefels. Un tret característic del 
programa municipal Joci Jove és aprofitar 
tots els espais municipals que hi ha a 
Castelldefels, com ara els instituts, el Kasal 
de Joves, la Biblioteca, el Teatre Municipal, 
l’Escola de Dansa, etc.

aquest Curs oferIm:
teatre Mec-Mec, teatre Paranoia, 
taller de guitarra, streetdance, 
hip hop, futbol 7, futbol 5, Vòlei, 
club de lectura juvenil, trobades 
d’estudiants, etc.

Podràs inscriure-t’hi del 16 al 30 de setembre 
o fins a l’exhauriment de les places, a la web 
i al Kasal. 

Si vols saber-ne més entra a la web de Jove 
de Castelldefels o vine al Kasal de Joves.

sI vols aJudar-nos a organItzar-les I PartICIPar-HI, Posa’t en ContaCte 
amb nosaltres a través del faCebooK o PresenCIalment al Kasal.

Autora fotografia: Laura Pique 

Autora fotografia: Laura Pique 

Autora fotografia: Laura Pique 

Autora fotografia: Lorena García 
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Diumenge18
12 EVEnT
a partir de les 8 h del matí a les pistes 
de Can roca. 
Aquesta és la segona edició del 12 hores de 
futbol organitzat per les entitats juvenils 
Mec Mec Teatre i Paranens, i amb la 
col·laboració de Solidaritat Sense Mons. 
És una activitat solidària amb la finalitat 
d’oferir al col·lectiu jove una activitat d’oci 
alternativa, fomentant alhora l’esport i la 
cultura. 
Inscripcions al torneig del 5 al 15 de 
setembre al Punt d’Informació Juvenil. 

Dilluns19
Jo no EM QUEDo CURT!
al Kasal a  partir de les 19 h.
Per als amants dels curtmetratges 
s’ofereix una petita jornada d’aquest 
tipus d’audiovisuals al Kasal. No perdis 
l’oportunitat de conèixer les possibilitats 
comunicatives, creatives i innovadores que 
tenen els curtmetratges! Es realitzaran pas-
ses de curts de tot tipus de gènere i d’autors 
diversos. Es projectaran, també, treballs 
realitzats per joves de Castelldefels. 
No et quedis sense lloc! Aforament limitat.

-----------------
Del 16 al 24 de
SETEMBRE,
grups de 
joves i entitats 
juvenils 
ompliran 
d’activitats 
les Jornades 
Joves de 
Castelldefels.
-----------------

Dimarts20
FEM CULTURA! 
FEM PoBLE!
a partir de les 17.30 h a la Plaça de 
l’església.
Sempre et fa gràcia passejar a la Festa 
Major i veure els castells, els balls de 
bastons, cintes, panderetes, escoltar 
els bombos amb el correfoc, etc. Tens 
l’oportunitat de fer un tastet de totes 
aquestes activitats. Si t’hi animes, tu pots 
ser el protagonista de la propera Festa 
Major!
Organitza: Agrupació de Cultura Popular de 
Castelldefels

Dimecres21
TALLER: GRAVA, EDiTA i 
PUJA EL TEU VÍDEo
al Cibercast de 17 a 20 h.
Encara no saps pujar vídeos a Internet? 
Vine al Cibercast i allà aprendràs de 
manera pràctica i fàcil a fer-ho. El taller 
consisteix a gravar un vídeo de 30 segons 
amb la càmera del mòbil o les webcams 
del Cibercast, realitzar el procés d’edició 
i pujar-lo al Youtube. Tot això sempre sota 
l’assessorament i formació del personal del 
Cibercast.
 

Jornades   
Joves
2011!
CASTELLDEFELS

Divendres16
inAUGURACiÓ
JoRnADES JoVES
a partir de les 18h al Kasal.

TASTET D’ACTiViTATS
DEL JoCi JoVE
Ja saps quines activitat 
faràs el proper curs? 
Vine i prova la mostra 
d’activitats que tenim 
preparada del proper 
curs del JOCI JOVE. 

JoCS i AniMACiÓ... PER 
ALS JoVES MéS JoVES
Organitza: Agrupació Escolta Grimpamons

inAUGURACiÓ DE 
L’ExPoSiCiÓ DE 
L’ARTiSTA JoVE LUiS
ALFREDo USECHE
luces, sombras y el tiempo...
“Siempre pretendo enfocar en mis fotos 
esa temática. La rapidez de todo lo que 
nos rodea; las personas, los trenes, el 
simple flash de una cámara. Instantes 
tan efímeros que parecen no reflejar nada 
pero que transmiten mucho más de lo que 
aparentan. El tiempo pasa muy rápido y 
hay que aprovechar todas las oportunida-
des que la vida ofrece...”

ConCERTS DE
GRUPS LoCALS
Mostra de grups locals de Castelldefels. 
Organitzat amb la col·laboració de la 
Xarxa de Músics.

Dissabte17
V ConCURS 
DE  GRAFFiTi DE
CASTELLDEFELS
a l’avinguda del ferrocarril de 10 a 18 h.
L’Associació d’Artistes Urbans de 
Castelldefels convoca el V Concurs de 
Graffiti de Castelldefels, amb l’objectiu 
de promoure la creativitat d’aquesta 
manifestació artística amb la realització 
de murals d’estil graffiti a la via pública. 
La temàtica és lliure i les obres es podran 
realitzar individualment o per equips. Per 
participar-hi, has de consultar les bases 
i t’has d’inscriure prèviament a la pàgina 
web de l’Associació d’Artistes Urbans de 
Castelldefels: 
http://artistes.entitatscastelldefels.cat

Organitza: 

Dissabte24
CLoEnDA
a les 19 h al teatre Plaza.
Esdeveniment final de les Jornades Joves, 
on farem un breu repàs del que han estat 
les activitats per a joves d’aquest any. 
Teatre, música, ball, premis... i moltes 
sorpreses. 
Si ets jove i de Castelldefels, no t’ho 
pots perdre. Confirma l’assistència al 
facebook, al Kasal  o per correu electrònic.
www.jovesdecastelldefels.cat
www.facebook.com/jovesdecastelldefels 
jovesdecastelldefels@castelldefels.cat 
       

Dijous22
CinEMA VoSE 
“CiSnE nEGRo”

a les 21.30 h al cinema metropol.
Nina Sayers (Natalie Portman) travessa 
la seva joventut sotmesa a la pràctica 
del ballet. 
Viu amb la seva sobreprotectora mare 
(Barbara Hershey), qui projecta en ella les 
seves frustracions de ballarina mediocre. 
Atrapada en un món de gelosia i altíssima 
competitivitat, Nina busca en la perfecció 
tècnica dels seus passos com a ballarina 
l’arma que la faci obtenir el paper principal 
d’una nova estrena del Llac dels cignes.

Divendres23
DiA DE LA MÚSiCA
a partir de les 17  h.
El centre de Castelldefels es transformarà 
en una sala d’audicions a cel obert amb 
tres escenaris naturals disposats de 
tal manera que constituiran un circuit 
musical.
Els grups de música del Kasal a través de 
la xarxa de grups han organitzat aquest 
dia dedicat a la música de carrer, on 
podràs escoltar diferents grups i gaudir de 
diferents estils musicals. 
Els punts musicals seran: la plaça de la 
nova Biblioteca, la plaça de l’Estació i la 
plaça de l’Església.

ConCURS DE GRUPS
DE BALL 
a partir de les 19 h.
Si sou un grup de joves i us agrada ballar 
hip hop, animeu-vos a participar en el con-
curs de ball que organitza DOFARCIDE a la 
plaça de l’Església el dia 23 de setembre.
Inscripcions obertes des de l’1 fins al 20 
de setembre. 
Us podeu inscriure a  l’esdeveniment del 
facebook “hip hop jornades joves” o a 
l’adreça de correu electrònic:
king-of-dance@hotmail.com
johan_david-parkour@hotmail.com 
El grup guanyador, a més del premi, podrà 
exhibir el seu ball el 24 de setembre al 
Teatre Plaza dins de la cloenda de les 
jornades.
Patrocina:



Després de tants anys fent versions, què és el que t’impulsa a iniciar un projecte 
de música pròpia?
La verdad es que llevo muchos años escribiendo canciones, creo que desde que 
empecé a tocar los primeros acordes con una guitarra cuando rondaba los 12 o 13 
años. Ahora, tras varios años cogiendo experiencia en los escenarios interpretando 
versiones de todo tipo de estilos de música, y aprendiendo muchísimo, creo que 
ha llegado el momento de apostar por mis propias creaciones. Tocar versiones de 
canciones de otros es divertido y muy didáctico, pero tocar tus propias cancio-
nes y ser capaz de transmitir algo con tu música y tus letras es una experiencia 
indescriptible.

Com ho feu, per portar tant de temps junts i seguir amb aquest bon ambient que 
transmeteu al grup?
Creo que en cualquier actividad que se hace en grupo, ya sea un trabajo, un equipo 
de fútbol, o un grupo de música, la calidad humana es imprescindible. Creo que 
nuestro secreto para llevar tanto tiempo juntos pasando tantos buenos ratos con-
siste en ser amigos por encima de músicos. Siempre ha habido una química espe-
cial entre nosotros. Tener un objetivo claro y empujar todos en una misma dirección 
es fundamental. Evidentemente, no todo es fácil y bonito, y el compromiso y la 
responsabilidad con tus compañeros requiere de tanto en cuanto hacer sacrificios y 
ceder en cosas que no te gustan, pero “hoy por ti, mañana por mí”, lo importante es 
el beneficio común y, sobre todo, disfrutar con lo que se hace, teniendo constancia y 
trabajando cada día para que la cosa funcione. Pasar buenos ratos fuera del buc de 
ensayo, yendo a ver conciertos para apoyar la música en directo, entre otras muchas 
cosas, también es fundamental para crear unión entre nosotros y permitir que luego 
eso se transmita en el escenario.

Què esteu fent per donar-vos a conèixer i aconseguir concerts?
Conseguir conciertos está difícil, no nos vamos a engañar. Por un lado, hay menos 
cultura de disfrutar de la música en directo que de hacer otras actividades, y creo 
que somos los mismos músicos los que tenemos que apostar por ello y hacer que 
eso cambie. Tenemos que apoyarnos entre nosotros e ir a ver mucha música en 
directo, llenar las salas, y alimentar la cultura de ver y disfrutar de la música en 
directo. Por otro lado, los ayuntamientos no lo ponen nada fácil. Espero que con el 
tiempo, vecinos, empresarios y ayuntamientos encuentren un punto de encuentro 
para que los locales tengan los permisos necesarios para poder apostar fuerte por 
la música en directo para atraer buenos grupos y así, atraer a más público. Todos 
ganamos si tenemos un marco legal que nos proteja a todos, a los que quieren des-
cansar y a los que quieren apostar por la cultura y disfrutar de ella. Creo que hay 
sitio para todos. Dicho esto, nosotros nos dedicamos a ir a ver cuanta más música 
en directo podemos mejor, ir a conocer a los dueños de los bares, a los músicos, 
al público, a aprender cómo funciona esto. Además, evidentemente, Internet es la 
puerta de acceso al mundo, y por eso estamos en facebook, twitter, myspace, etc. 
y tenemos una bonita página web, www.txusalonso.com, que intentamos tener al 
día para que la gente pueda estar al día de todas las novedades y de nuestras 
actuaciones!

on podem trobar més informació sobre el que feu?
Tenemos toda la información en la web: www.txusalonso.com.
Ahí hay enlaces al facebook, twitter, myspace, y demás.
También nos podéis enviar un email a txusalonso@gmail.com, o llamarnos al 
636334231 (Txus).
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

entrevista 

Després d’una dilatada trajectòria amb el grup de 
versions “La Mandarain”, Txus Alonso ens presenta 

el seu nou projecte de temes propis acompanyat dels 
mateixos músics, on el pop, el rock i altres inf luències es 

fusionen per donar cara i ulls a aquest nou projecte.

MÚSICA

aquÍ tens un reCull d’Imatges de la fes-te Jove organItzada Per les entItats de Castelldefels Juntament amb el Kasal. 
també HI Ha Imatges d’algunes aCtIvItats del JovestIu. un bon reCord d’un bon estIu.

 Begudes...

 T’apuntes a fer un bany a la terrassa del Kasal?   Això només és per a valents, però és moooolt divertit!

  Sopar...

  Fem murals a la terrassa, bé ho intentem perquè ens pintem més a   
     nosaltres que a la paret.

fes-te jove’11 
& Jovestiu

  Les noies d’streetdance ens mostren el que han après durant tot el curs. Joves participants dels tallers del Joci Jove pugen per primera vegada a l’escenari.

  Vacances, sol i calor, amics, platja... Jovestiu.  I bona música... Això es la Fes-te Jove.

Cròniques joves en imatges

  Mentre uns ballen, els altres es preparen per tocar. Aquí no para ningú.  Marc Soler, el nou regidor de Joventut, xerra amb les entitats.   El Castell acull els joves de Castelldefels amb alegria.



SOM 
PLA 
JOVE!
La Regidoria de Joventut ha 
elaborat el Pla Jove per al pe-
ríode 2010-2014, a partir d’un 
procés participatiu fet amb 
joves de la ciutat.
El Pla Jove parla de tots els 
àmbits que afecten la vida 
dels i de  les joves.
Aquestes són algunes de les 
accions que es concreten en 
l’àmbit de la Salut!

enganxa’t a LA CIUTAT
des del Programa “enganxa’t a la CIutat” es Promouen tot tIPus d’aCtIvItats Per a Joves d’entre 12 I 18 anys. 

SALUTTenir cura de la salut és un fet primordial en la nostra vida,
ja des de la joventut. És important conèixer els mecanismes 
que regeixen el nostre creixement i desenvolupament, així 
com els hàbits que incideixen directament en la salut per tal 
de poder influir-hi activament i de forma positiva.
Els temes que hem de tenir presents són diversos: alimen-
tació, tabac, alcohol, drogues, sexualitat, exercici físic, 
publicitat i consum, joc, etc.

Tarda Jove
Servei organitzat pel PASSIR 
(Programa d’Atenció a la 
Salut Sexual i Reproductiva) 
que atén de manera 
confidencial els dilluns a la 
tarda els joves que cerquen 
assessorament i orientació 
en temes de sexualitat. Si 
sou un grup cal cita prèvia.
CAP El Castell
C/ Guillermo Marconi, 9 
Tel. 93 636 66 60

Infermer/a vIrTual
L’infermer/a virtual és un portal de promoció i educació per a 
la salut que vol ser un espai virtual de coneixement i interre-
lació amb l’usuari. Amb aquesta eina podràs comunicar-te 
directament i de manera efectiva amb el professional. 
L’objectiu és  que els i les joves pugueu prendre decisions 
sobre la vostra pròpia salut. 
http://www.infermeravirtual.com

Programa màquIna
El Programa Màquina té per finalitat facilitar l’accessibilitat 
del preservatiu a tots els joves de Castelldefels. 
Així el Kasal de Joves disposa d’una màquina dispensadora 
de preservatius a un preu més accessible per al jovent 
(3 preservatius a 1,50€).

aTencIó al vIaTger
Vols anar a un camp de treball? Tens intenció de participar 
en una ONG en un país estranger? T’agrada viatjar a països 
exòtics? Aquest és un servei molt útil per a joves viatgers. En 
el portal de l’ambulatori CASAP Can Bou s’ofereix el servei 
d’atenció als viatgers, on et poden fer recomanacions segons 
el destí, l’edat i la modalitat de viatge; et poden donar infor-
mació sobre malalties infeccioses d’arreu del món i assesso-
rament si pateixes trastorns en el retorn d’un viatge, etc.
Centre de Salut Can Bou
Av. Ciutat de Màlaga, 18-20
Tel. 93 665 56 59
www.casap.cat

SaluT alImenTàrIa
L’alimentació és un element 
fonamental per gaudir de bona 
salut. Per poder desenvolupar les 
diferents activitats de la nostra 
vida quotidiana cal una dieta 
saludable, és a dir, suficient, equi-
librada, variada i satisfactòria. 

Ara els joves disposeu d’una eina que us ajudarà a aconseguir 
i mantenir una alimentació saludable. “Cuina sense pares” 
és un portal que el Servei de Salut Pública de la Diputació de 
Barcelona ha elaborat pensant específicament en el jovent, on 
a més de diferents recomanacions hi trobareu un receptari.
www.cuinasensepares.cat

En els següents enllaços trobaràs informació, 
recursos i assessories en línia:
www.jove.cat » apartat salut
Salut Jove a www.gencat.cat
www.bcn.es/projectejove
CJB (Consell de la Joventut de Barcelona)
www.cjb.cat
www.gencat.cat/ics/ (Institut Català de la Salut)

Salut

- CAMPAMENTS
 de Grimpamons

La màquina del teletransport ens ha fet 
donar la volta al món més màgica que 
podríem imaginar...
El sentiment que portem dins els que 
hem format part d’aquest viatge és tan 
fort que costa d’explicar... Hem compar-
tit casa durant deu dies, i la sensació 
de ser una família s’ha fet més forta.
Gràcies a tothom que forma part d’això, 
als Antics, als que porten lluitant per 
això des del principi, i als que s’han 
anat afegint amb el pas del temps, als 
pares, als Ietis, i als nens que gau-
deixen dia a dia d’aquest projecte.
Ara ens queda el record d’aquesta gran 
experiència. Un record que guardarem 
ben endins per sempre. 
Porto sempre amb mi aquests deu 
dies d’intensa convivència i de màgics 
moments amb els meus nens, amb els 
meus amics, amb la meva família.
Grimpamons 

- CAMPAMENTS
 de Paranens

Els campaments sempre són una expe-
riència única. Compartim 10 dies plens 
d’intensitat i d’aventura. Amb aquest 
tipus d’experiències, els joves són 
capaços d’adquirir autonomia i mostrar 
i demostrar-se moltes coses: valors, 
actituds, aptituds, etc. És, per tant, una 
activitat que s’ha de continuar fent, 
perquè als joves els agrada molt i pel 
seu contingut enriquidor. Paranens 

- FES-TE JOVE

“La Fes-te jove es una fiesta muy 
atractiva y adecuada para el colectivo 
joven. Como Mompis es el primer año 
que participamos y creemos que le 
hemos dado una dinámica diferente a 
la fiesta.” 
Mompis i estudiants

“Dar la oportunidad de subir al escena-
rio por primera vez a los jóvenes.”
Associació de músics SONA

“Art, cultura, formació, amics, diversió, 
oportunitats... Tot junt en una festa 
mítica a Castelldefels que marca l’inici 
de l’estiu”.
Paranens, animació i lleure

- JOVESTIU
  (Per Mimoun Bounaanaa)

“Me gustó mucho el Jovestiu de este 
año porque he conocido gente nueva y 
me lo he pasado genial. La actividad 
que más me gustó fue la gincana 
guarra, porque fue muy guarra y 
nunca me había ensuciado tanto!”
Mimoun Bounaanaa 

Fes-te Jove. Autora fotografia: Laura Pique 



TALLERS DEL KASAL 
D’octubre a desembre.
Per a joves de 18 a 35 anys!
Les inscripcions són al Kasal a 
partir del 5 de setembre fins a 
l’exhauriment de places.
Guitarra (sessions d’1 h)
Dimarts i dimecres de 18 h a 22 h
Preu: 24.50€/mes
Fotografia
Dies 7, 14, 21 i 28 d’octubre i 4 de 
novembre. De 19 h a 21 h
Preu: 32€
Salsa
Dissabtes de 10 h a 12 h
Preu: 16€/mes
Salsa Avançat
Dissabtes de 12 h a 14 h
Preu: 16€/mes
Bateria
Dimarts i dijous de 16 h a 20 h
Preu: 35€/mes
Cinema
Dijous de 19 h a 22 h
Preu: 24.50€/mes
Streetdance
Dissabtes de 10 h a 12 h
Preu: 16€/mes
Dansa del ventre
Dilluns de 19 h a 21 h
Preu: 16€/mes
Combos (sessions d’1h)
Dilluns de 20 h a 22 h
Preu: 24.50€/mes

  Setembre
- 01/09 | Obren les aules d’estudi “On estudiem? Estudiem de nit i 
 el cap de setmana”.
- 05/09 | S’obren les inscripcions als tallers del Kasal.
- 16/09 | Inauguració de l’exposició “Luces, sombras y el tiempo...” de   
 l’artista jove Luis Alfredo Useche.
- 16/09 | S’inicien les Jornades Joves.

  Octubre
- 06/10 | Inauguració de l’exposició “La biodiversidad de Castelldefels” dels 
 artistes joves Carles Royo i Héctor Pérez, pertanyents a l’entitat 
 Atthis Guies de la Natura.
- 28/10 | Festa de Halloween.

  Novembre
- Trobada d’estudiants.
- 04/11 | Inauguració de l’exposició “Pequeños instantes” de l’artista jove  
 Valeria Prada.

  Desembre
- 02/12 | Inauguració de l’exposició “Petits detalls” de l’artista jove 
 Lorena García.
- 01/12 | Activitats per a joves de sensibilització del Dia Mundial contra la  
 SIDA: gimcana i obra de teatre Que sí, vida! a càrrec de Teatreacció.
- 06/08 | Inici Festes Majors d’hivern.
- 06/12 | Trobada amb l’alcalde.
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TALLERS DE LES
ASSOCIACIONS JOVES
Participa en els tallers que 
organitzen les associacions 
juvenils de Castelldefels.
Associació Sona
Taller de guitarra
Taller de bateria
Taller de baix
Preu 45€/mes
Al Kasal
Associació Mec-Mec Teatre
Taller de teatre
Preu: 25€/mes
Al Teatre Plaza
Associació d’Artistes Urbans 
de Castelldefels
Taller de graffiti
Preu: 40€/mes
Al Kasal
Associació cultural Artobert
Taller de percussió
Preu: 40€/mes
Al Kasal

Edita: Regidoria de Joventut, Ajuntament de Castelldefels
Disseny: Judith Antolín - Pensatec / Impressió: Gràfiques Pacífic - Imprès en paper ecològic

ESTUDIEM DE NIT I
EL CAP DE SETMANA
Per a les recuperacions de setembre les aules d’estudi obren 
les seves portes per posar-se a la teva disposició. Consulta els 
horaris de les aules d’estudi diürnes al Kasal, al Cibercast i a la 
Biblioteca del campus UPC. I a la nit la Biblioteca Ramón Fer-
nandez Jurado obre  de dilluns a divendres des de les 21 h fins a 
les 2 h de la matinada, i dissabtes i diumenges fins a les 22 h.
DEL 29 D’AGoST AL 8 DE SETEMBRE

+  www.jovesdecastelldefels.cat 

JOCI JOVE
Si tens entre 12 i 18 anys,
et pots apuntar al tallers 
del JOCI JOVE! Hi trobaràs 
de tot: teatre, streetdance,
hip hop, vòlei, futbol, 
guitarra... Els tallers es 
realitzen a diferents espais 
de la ciutat: el instituts, el 
Kasal de joves, el Teatre 
Municipal, etc.
Les inscripcions es fan del 16 al 
30 de setembre o fins a l’exhauri-
ment de les places, a la web de 
“Joves de Castelldefels” i al Kasal.

on som? Kasal de joves
Centre Frederic Mompou
Plaça Joan XXIII s/n 
Tel: 93 665 79 50 / 93 665 11 50 Ext.1810
De dilluns a divendres de 16 a 22 h
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 22 h
casaldejoves@castelldefels.org


