
INFO:

CASAL DE JOVES
TORREBLANCA
Av. Pla del Vinyet, 81-85

De dilluns a divendres
de 9.30 a 14.30 h
i de 17 a 24 h
Dissabtes
de 17 a 22 h
93.544.19.65
casaldejoves@torreblanca.cat

Descarrega’t el programa a:
www.santcugat.cat/torreblanca

SEGUEIX-NOS
AL ‘FACEBOOK’
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Casaldejoves
TorreBlanca

SIJ. SERVEI
D’INFORMACIÓ
JUVENIL
És el servei on pots
informar-te de tot allò
que t’interessa i més,
de forma personalitzada.

Pots consultar:

B Viatgeteca:
tramitació de carnets
internacionals d’alberguista
i d’estudiant, consulta
de materials per als
viatgers i préstec de guies
de viatges.
B Borses d’intercanvi:
penja el teu anunci si vols
donar classes particulars,
fer de cangur, si necessites
algú per formar un grup, si
vols fer un viatge i necessites
suport o vols donar idees a
d’altres persones...
Consulta-les!
B Treball:
borsa de treball
amb ofertes del SOM i
de particulars. Recursos
per a la recerca de feina.
B Habitatge:
borsa d’habitacions
i espais en lloguer.
Normativa i legislació.
B Ensenyament i formació:
tenim tota l’oferta formativa
(reglada i no reglada).
B Salut:
si tens dubtes sobre
sexe, drogues, prevenció,
alimentació... Aquest
és el teu espai.
B Cultura i oci:
tota la oferta cultural
de Sant Cugat i rodalies.
B Consulta d’internet
amb ordinadors
a la teva disposició.
B Orientació
per entitats juvenils:
suport a entitats
en el contingut legal
i organitzatiu.

Un munt de recursos
al teu abast.

Contacta-hi:
sij@torreblanca.cat
Dimecres i divendres
de 9.30 a 13.30 h
De dilluns a divendres
de 17 a 20.30 h

SERVEIS
I RECURSOS:

L’ALTERNOTECA,
LA BIBLIOTECA
ALTERNATIVA
DEL CASAL
Hi trobaràs llibres, CD,
DVD i revistes per
consultar in situ o per
emportar-te en préstec.

SALA
D’AUDIOVISUALS
Per poder veure
una pel·li en petit grup,
escoltar música...

ELS BUCS
D’ASSAIG
Un espai per assajar
amb el vostre grup.
2 bucs equipats
(bateria, amplis per
guitarra i baix, equip
de veus, microfonia...)
i oberts tot el dia.
Feu la vostra sol·licitud
d’horari a secretaria.
Preu: 6¤/h (grups
locals). I si us manca
experiència us
donarem suport tècnic.

S.O.S.
SERVEI
DE SUPORT
ORGANITZATIU
Per donar corda a totes
aquelles idees que tens
al cap i que no saps
com engegar-les.

QUÈ MÉS TENS
AL CASAL?
B Sala d’ordinadors
amb tots els serveis per
a estudiar i treballar.
B Sala d’estudi
B Sala de reunions
i treballs en grup.
B Sala d’Expressió
B Sala Noble
per muntar les teves
exposicions.
B Sales Polivalents
per reunir-se,
per estudiar, per fer
tallers...
B Sala Annexa
amb capacitat
per a 200 persones.
B Xarxa Wi-fi
gratuïta.

TORREBLANCA ÉS
TEVA, PARTICIPA-HI!
Tens diferents maneres
de participar activa-
ment al Casal: Fòrum,
Consell, Comissions...
i a més, restem oberts
a les teves propostes.

CONSELL
D’USUARIS DE
TORREBLANCA:
La veu dels joves
organitzada. Col·lectiu
d’usuaris i usuàries, que
treballen per millorar el
funcionament, les
activitats i els serveis
del Casal.

BUTLLETES
‘PROPOSA’:
Les pots trobar al
mateix Casal, al Punt
d’Informació del teu
IES o Espai Jove.
Esperem les teves
propostes!

TORREBLANCA 2.0

Jo, assajo a
TorreBlanca!
Dijous 14 d’octubre
a les 20.30 h
I com tu, més de 50
músics que passen pels
bucs d’assaig del Casal a
crear i assajar les seves
peces. Segona trobada “Jo,
assajo a TorreBlanca 2010”.
Vine a parlar de la música,
dels bucs d’assaig del
Casal, del moviment
musical de Sant Cugat...
La teva opinió és important!

Fòrum
TorreBlanca
Dimarts 16 de novembre
a les 20.30h
Tens idees, queixes,
suggeriments, ganes de dir
la teva sobre tot el que
passa o hauria de passar
al Casal? Aquest Fòrum
és l’espai de debat,
d’intercanvi i de propostes
que ofereix TorreBlanca.
Participa!

Formació
de repre-
sentants
d’alumnes
Al desembre es realitzarà
al Casal la 3a jornada
de formació als quatre
IES públics.
Iniciativa que sorgeix del
PIDCES (Programa de des-
centralització del Servei
d’Informació Juvenil als
centres d’educació secun-
dària) en coordinació amb
el Pla d’Entorn, amb
l’objectiu d’establir meca-
nismes de comunicació
i organització entre els de-
legats i les delegades dels
IES i impulsar la participa-
ció dins i fora dels respec-
tius centres.
Trobeu +info.
PIJ del vostre institut o al SIJ.

Dissabte 2 d’octubre de 12 a 19 h
Un cop obertes les portes del Casal, cal
celebrar-ho com cal! Si tot va bé, amb la
inauguració de la Cafeta i una festeta
donem la benvinguda al nou curs.

Festa d’inici
de curs

EXPOSA’T

Joves, sabeu que al Casal
tenim sales d’exposicions
on podeu venir a mostrar la
vostra obra?
Ja sigui pintura, escultura,
dibuix, videocreacions,
disseny... Feu-nos la
proposta a través de
casaldejoves@torreblanca.cat
Si no sabeu com
organitzar-la, nosaltres
us ajudarem!

‘Amb els
meus ulls’
de David
Molina
De l’1 d’octubre
al 2 de novembre
Imatges nascudes
de la transformació digital
de la fotografia des de la
pròpia percepció artística,
trencant amb els
estereotips de la llum,
l’espai i l’estètica.
Inauguració el divendres
1 d’octubre a les 19 h

Foto estiu ‘10
Del 2 de novembre
al 3 de desembre
Recull fotogràfic de l'estiu.
Envia'ns o porta'ns la
fotografia que més t'agradi
d'aquest estiu i forma part
d'una obra única. Podeu
enviar la fotografia a
casaldejoves@torreblanca.cat
abans del 19 d’octubre.
Cal que també ens
adjunteu el vostre nom
o pseudònim, un títol i un
text explicatiu, descriptiu
o frase cèlebre que
per a vosaltres faci
referència a la fotografia.

TEMPS LLIURE A 0¤

Segur que tens alguna
estona per passar-ho bé
i no saps què fer.
Et preparem tot un seguit
d’activitats per distreure’t
i gaudir amb companyia.

Campionat
de Colonit-
zadors
de Catan
Divendres 22 d’octubre
a les 17.30 h
Cada jugador ha
d’administrar una sèrie de
recursos, per desenvolupar
poblats i així obtenir el
màxim control del territori.
Construeix cases, camins,
ciutats i vaixells per
aconseguir els màxims
punts de victòria.
Inscripció i normativa
del 13 de setembre
al 18 d’octubre
Org. Front Freak
Torreblanca

Campionat
de Futbolí
Divendres 29 d’octubre
a les 18 h
Amb la ‘Cafeta’ oberta us
tornem a oferir la compe-
tició que tots i totes
esperàveu.
Competició per parelles.
Inscripcions i normativa
del 20 de setembre al 22
d’octubre. Col·laboren els
i les alumnes de la UEC.

Èxit !
Un divendres cada 15 dies
entre l’1 d’octubre
i el 3 de desembre
de 19 a 23 h
Us oferim diversió variada
en un sol ambient! Una
alternativa per als i les
més joves a l’oci nocturn
dirigit normalment als
majors d’edat.
Ara sí, teniu la vostra sala
per a ballar, jugar a la
‘Play Station’ amb ‘Sing-
Star’, ‘Guitar-Hero’...
fer unes partides a tennis
taula, fer noves amistats...
i sempre amb la vostra
música d’ambient!

La Nit
es mou!
Divendres 12
de novembre a les 23 h
Una alternativa esportiva
a l’oci nocturn. Competi-
ció de futbol sala, bàsquet
i ruta amb patins!
Inscripció i normativa
entre l’1 al 29 d’octubre.
Col·labora:
Roller Sant Cugat

Campionat
de Cartes
Màgic
Divendres 10 de desembre
a les 17.30 h
Les cartes prenen vida
i només tu les pots jugar!
Amb premis assegurats!
Inscripció i normativa
entre el 2 i el 30
de novembre.
Org. Front Freak
Torreblanca.

Dibuix
i Còmic
Dilluns de 18 a 21 h
Fes el teu còmic! Vine amb
un regle de més de 30cm,
goma i llapis i t’ensenya-
rem les nocions bàsiques
de dibuix i a dissenyar les
estructures narratives
necessàries per a crear
el teu propi còmic.
Preu: 84¤ (8 sessions)
Amb Guillem Ramisa
i Lucas Ries

Capoeira
Angola
Nivell Inicial:
Dilluns de 20.30 a 22.30 h
Nivell avançat:
Dilluns de 20.30 a 22.30 h
i dijous de 20 a 22 h
Tant si en saps com si no,
endinsa’t en aquest tipus
d’expressió artística,
amb orígens a la cultura
afrobrasilera, on es
barregen la lluita, la música
i l’expressió corporal.
Preu: dilluns 56¤
(8 sessions) i dijous 70¤
(10 sessions)
Amb Muntanha

Tècniques
d’impro-
visació
teatral
Dimecres de 20 a 21.30 h
Encara no saps si
t’agrada la interpretació?
Doncs vine a explorar i a
desenvolupar les teves
habilitats interpretatives.
Sigui quin sigui el teu
nivell t’ensenyarem
alguns dels conceptes
bàsics de la formació de
l’actor i l’actriu a través de
la improvisació.
Preu: 47.25¤ (9 sessions)
Amb Meritxell Manyoses
i Josep Pla

Dansa
contem-
porània
Dimarts i dijous
de 19 a 20 h
Curs de nivell mitjà,
per a millorar i conèixer
noves tècniques.
Preu: 63¤ (18 sessions)
Amb Olga Ventura
Org. Esbart Sant Cugat

Kata
de Ritmes
Dijous de 20 a 21.30 h
Kata Kitinga és ritme,
és alegria, pura energia.
Tasta els nostres ritmes,
balla les nostres
coreografies i aprèn com
s’organitza la nostra banda
de percussió... Segur que
després en voldràs més.
‘Samba’, ‘funky’ i ‘olodum’
són els ritmes que
aprendrem a tocar en
aquest taller d’iniciació
a la ‘batucada’.
Preu: 18¤ (10 sessions)
Amb Kata Kitinga

Càpsules
de coneixement
de les TIC
Del 18 d’octubre 2 de desembre de 18 a 21 h
A la xarxa hi ha infinites eines d’accés lliure que ens
poden ajudar a treure el màxim profit al desenvolu-
pament i la comunicació dels nostres propis projectes.
Aprendreu a fer arribar el vostre missatge i creareu
aliances estratègiques que us ajudaran a professio-
nalitzar-vos cada cop més.

Disseny gràfic
Del 18 al 21 d’octubre
Dirigit a joves amb interès pel disseny, el dibuix,
la fotografia... que volen aprendre a fer servir
el programari gratuït de la xarxa.
Preu: 42¤ (4 sessions)

Edició de vídeo a la xarxa
Del 25 al 28 d’octubre
Aficionats al món audiovisual. Cinema, videoclips,
‘videoartistes’ o als enganxats a enregistrar els seus
vídeos amb el mòbil!
Preu: 42¤ (4 sessions)

Sigues el  teu propi mànager
Del 8 a l’11 de novembre
Músics, futurs managers, ‘grupies’ que faran el que
sigui per ajudar a la seva banda preferida.
Preu: 42¤ (4 sessions)

Mostra, comparteix i crea la teva
botigueta a la xarxa
Del 22 al 25 de novembre
Pensat per a crear el teu aparador a la xarxa!
Preu: 42¤ (4 sessions)

Producció de música electrònica
Del 29 de novembre al 2 de desembre
Entra al fascinant món de la música electrònica
i acaba fent de VJ!
Preu: 42¤ (4 sessions)

Monogràfic
Edició
de Video
Dijous 23 de setembre
de 18 a 21 h
Aprèn en una tarda a
editar vídeos i participa al
concurs de vídeos del
Canal Youtube Sant Cugat!
Cal inscripció prèvia.
8 places. És gratuït.
Amb Canal You Tube Sant
Cugat i Cugat.cat
(Ajuntament de Sant Cugat)

Taller de
Videoclips
Dimecres
de 18.30 a 20.30 h
del 20 d’octubre
al 30 de març
Ets un fan dels videoclips?
T’agrada el món? Doncs,
per què no intentes fer la
teva pròpia peça?
Et familiaritzaràs amb el
món cinematogràfic a la
vegada que experimen-
taràs amb la música i tot
el que pot donar de sí un
tema musical.
Preu: 147¤ + 35¤
(material producció)
(21 sessions)
Amb professorat
especialitzat

Taller
de cinema
Dimarts de 18.30 a 20.30 h
del 19 d’octubre
al 29 de març
Benvinguts a la 5a edició
del Taller de Cinema!
El Casal et vol ajudar a que
coneguis tots els secrets
interiors que amaga la
màgia del cinema.
Vine, coneix i fes el teu
propi curtmetratge!
Preu: 147¤ + 35¤
(material producció)
(21 sessions)
Amb Jaume Fargas

FORMA JOVE

Descompte del 10% per a qui disposi de la T-Jove
Descompte del 20% per a famílies nombroses i monoparentals

ESPECTACULARS
JOVES

Vespres a TorreBlanca,
una alternativa pel cap
de setmana que et pot
sorprendre.

Bateig/
Presentació
de ‘Les
Bufandes’
Data per determinar
Presentació oficial de la
nova Associació Musical
i Cultural Les Bufandes a
Sant Cugat. Ens oferiran
un concert exclusiu de
música tradicional de
timbal i gralla.
Org. Associació Musical
i Cultural Les Bufandes
de Sant Cugat.

After-hours
poètic ‘Price
dels poetes’
Divendres 22 d’octubre
a partir de les 12 de la nit
Projecció documental
i combat poètic amb David
Caño, Enric Casasses,
Núria Martínez Vernis
i Carles Rebassa.
En acabar l’actuació, es
convidarà als assistents
a recitar poesies.
Amb la col·laboració
de Biel Barnils

‘Cuentus
Interruptus’
Dissabte 17 de desembre
a les 22.30 h
Contes per a majors
d’edat. Per fer volar la
imaginació i despertar
els sentits.
Entrada gratuïta.
Org. Grup de contes
Sururú.

De l’11 d’octubre al 17 de desembre. Cursos i tallers.
Inscripció prèvia del 6 de setembre al 5 d’octubre. Places limitades. No es pot reservar.

ESPAIS OBERTS

Del 13 de setembre
al 17 de desembre
Espais gratuïts. No cal
inscripció prèvia. Només
has de venir i provar-ho!

Hip-hop
Dimecres de 18 a 20 h
Nou espai obert on
podràs venir a ballar
Hip-hop amb amics i
amigues. Si ja en saps
vine a entrenar-te
i a compartir-ho amb la
resta. Amb CODEC.

Break
Dance
Dijous de 17 a 19 h
Mou-te i aprèn nous
passos. Si ja en saps ho
podràs compartir i, sino
n’aprendràs amb l’ajuda
de la resta de participants.
Amb en Marvin Díaz.

Front freak
Divendres de 18 a 21 h
Ja pots jugar, compartir i
intercanviar coneixements
dels teus jocs preferits.
Org. Front Freak
Torreblanca

Rubik
Dissabtes de 18 a 20 h
Comparteix tots els
secrets del cub més
famós de la història i
aconsegueix els 6 colors!



VOLS ESTAR AL DIA
DEL QUÈ PASSA AL CASAL?

CONEIX-NOS A
www.santcugat.cat/torreblanca

AGREGA’NS AL ‘FACEBOOK’
i podràs xafardejar tot el que fem al moment!

MARCA’NS COM A OPCIÓ A ‘L’INFORMA’T’
i rebràs el butlletí setmanal amb tota la info

BUSCA’NS PER L’AGENDA D’ACTIVITATS MUNICIPAL

I SEMPRE ENS POTS ESCRIURE A
casaldejoves@torreblanca.cat

O TRUCAR-NOS AL
935441965

MÚSICA JOVE

4a EDICIÓ DEL CAMPUS
ROCK SANT CUGAT 2010
29, 30 i 31 d’octubre al
Casal Cultural de Mira-sol

El Campus Rock és una es-
cola itinerant de música, es-
pecialitzada en el pop-rock
i la música popular contem-
porània. L’activitat consis-
teix en realitzar unes esta-
des musicals on podreu
aprendre diferents enfoca-
ments sobre l’ensenyament
musical, així com promo-
cionar l’intercanvi d’idees i
la convivència entre joves de
procedències diverses. Es
programaran diverses acti-
vitats musicals (combos,
classes magistrals amb
músics de prestigi en el pa-
norama musical actual, ja-
ms sessions, concerts...).

Professors: Joan Pau
Chaves, Oriol Cusó, David
Muñoz "Gnaposs", Jimmy
Piñol, Salva Racero, Toni
Xuclà i Quimi Portet
(Professor convidat: Taller
de Composició de
Cançons Campus Autor)

Informació i inscripcions a
www.campus-rock.com i
www.santcugat.cat

Organitza: Ajuntament
de Sant Cugat i ADIM

MOU-TE  TARDOR
A partir del proper mes
d’octubre i durant cinc
divendres, el Mou-te torna
a l’escenari.

Ens trobaràs al Casal
Cultural de Mira-sol a partir
de les 23 h.
Vine a escoltar i gaudir
de la música que es fa
a la nostra ciutat.
Trobaràs la informació dels
grups participants a totes
les edicions anteriors,
les dates dels concerts
d’aquesta edició, els vídeos
d’actuacions del Mou-te
d’anys passats, a
www.myspace.com/
moutesantcugat,
i també a
www.santcugat.cat
i www.cugat.cat

SOBRE LA
T-JOVE…

QUÈ ÉS?
Una targeta, de la mida
d’un carnet, disponible per
als i les joves d’entre 13 i 29
anys empadronats i em-
padronades a Sant Cugat.

PER A QUÈ SERVEIX?

A) Si tens entre 13 i 18 anys,
pots obtenir descomptes en
el transport municipal
(xarxa d’autobusos). La T-
Jove substituex el carnet
d’estudiant.

B) Per obtenir descomptes
en activitats muncipals:

B Al Teatre-Auditori, un
25% sobre la tarifa normal

B A la Casa de Cultura,
Xarxa de Centres Culturals
polivalents de Sant Cugat
i Casal de Joves
TorreBlanca, un 10% de
descompte als tallers

B Al Museu, un 20% en
activitats de pagament

B A Esports, un 20% en
les propostes del programa
d’Activitats Físiques per a
Adults (OMET) i un 10% de
descompte en el lloguer
puntual d’instal·lacions
(sempre que el 50%, o
més, dels usuaris acreditin
disposar de T-Jove)

Hores d’ara es treballa per
ampliar els serveis i
avantatges que pot oferir
la T-Jove amb descomptes
a la futura sala que aculli
concerts a la ciutat, amb
l’equivalència amb
determinades prestacions
del Carnet Jove de la
Generalitat, etc.

Sigues conscient que els
descomptes de la T-Jove
no s’acumulen a des-
comptes procedents
d’altres carnets.

ON LA PUC
ACONSEGUIR?
A l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, ubicada a
l’Ajuntament. Cal portar
una fotografia de mida de
carnet i el DNI.

QUÈ MÉS CAL SABER?
La T-Jove és gratuïta i té
vigència anual. Aquesta
targeta és la primera que
es posa en marxa de les
anomenades “targetes
ciutadanes”.

Més informació
Ajuntament de Sant Cugat.
Pl. de la Vila, 1.
Tel. 93 565 70 00
www.santcugat.cat

CONCURS
D’ESTIU 2010
AL CANAL
YOUTUBE
SANTCUGAT

Aquest estiu vols guanyar
un IPHONE™, un MINI PC,
un PACK AVENTURA i un
munt de premis més?

L’Ajuntament de Sant
Cugat i la productora
multimèdia Cugat.cat
convoquen el 3r Concurs
de Vídeos d’Estiu 2010 al
Canal YouTube SantCugat
sota la temàtica: “Aquest
estiu: mar o muntanya?”.

Per a participar-hi s’ha
d’enregistrar un vídeo de
les vacances.

La peça ha de complir les
següents condicions:

B Durada màxima
d’un minut.

B Incorporar en algun mo-
ment del vídeo la frase
identificativa, literalment:
“em dic [el nom de l’autor
o autora] i sóc de Sant
Cugat”.

B Ha de complir les nor-
mes del codi ètic IQUA
(Agència de Qualitat de
Continguts a Internet,
“http://www.iqua.net”) i
les condicions de privacitat
i copyright de YouTube.

B Els vídeos candidats al
premi Vodafone, s’hauran
de gravar amb mòbil, en
una única seqüència i sen-
se cap edició posterior
d’imatge ni  so.

S’ha de pujar el vídeo a
YouTube™ i enviar el seu
enllaç a l’adreça youtu-
be@cugat.cat, acompan-
yat, obligatòriament, de les
dades personals i de con-
tacte de l’autor o autora del
vídeo: nom, cognoms, edat,
telèfon i l’adreça
electrònica.

Les dates de participació
van de l’1 de juliol fins al 30
d’octubre de 2010.
Es poden consultar els
detalls de la convocatòria
en el document de bases
publicat a
www.youtube.com/santcugat
I si voleu que us ajudem a
aprendre a editar un petit
vídeo amb eines que estan
a l’abast de tothom, apun-
teu-vos al taller gratuït
d’edició de vídeos del Casal
de Joves TorreBlanca pre-
vist pel 26 de setembre.

A més, podeu participar al
grup de Facebook “Aquest
estiu: mar o muntanya?”
amb les vostres opinions,
fotos, enllaços,...
Us convidem a compartir-
ho amb amics i amigues
i que animeu a tothom
a concursar.

Participa-hi!!

L’equip del Canal YouTube
SantCugat.

CasaldejovesTorreBlanca PROGRAMA D’ACTIVITATS JOVES
B SETEMBRE-DESEMBRE 2010


