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Bucs d’assaig
Equipats cada un amb bateria, amplificador de baix, dos amplificadors de 
guitarra i un equip de veus. Sessions de dues hores. S’haurà de reservar 
l’espai 

Espai Jove
Per passar-s’ho bé tots els dissabtes de 16 a 19 h. Activitats de lleure 
educatives per a joves d’11 a 16 anys. Amb un campament anual. Caldrà 
inscripció prèvia i compromís d’assistència

Punt d’Informació Juvenil ‘Apunt’
Vine els dimarts cada quinze dies de 17 a 20 h i intentarem resoldre els teus 
dubtes respecte a educació, viatjar a l’estranger, temes de salut, habitatge...

Servei d’Assessorament i Orientació Sociolaboral 
Espai quinzenal, els dimarts de 16 a 20 h. Amb atenció personalitzada, 
tasques de mediació, gestió d’ofertes de feina i de les demandes dels joves... 
Caldrà cita prèvia

Aula d’estudi permanent
De dimarts a diumenge de 17 a 21 h. Amb 12 ordinadors equipats amb 
internet i windows

Espai per fer treballs
Hi haurà un espai disponible perquè pugueu fer els vostres treball de grup, 
reunions, etc.

Cursos de formació
Monitoratge en el temps lliure, coordinació espais menjador i d’altres

Punt de Trobada
Espai on gaudirem de xerrades, vídeo fòrums, jocs de taula, ping pong, punt 
bookcrossing, actuacions de petit format... o simplement per fer petar la 
xerrada

VIU CAL JARDINER!!!

Participa en les assemblees i 
definirem junts i juntes el 
funcionament i les activitats 
del Casal!!!

Cal Jardiner també estarà a la 
disposició de les entitats 
juvenils i serà la seu del 
Consell d'Infants de Parets

Casal de Joves
Cal Jardiner
Horari: de dimarts a diumenge de 17 a 21 h
C/ Montcau, 1
08150 Parets del Vallès 
Tel. 93 573 72 00
caljardiner@parets.cat
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Pista poliesportiva
Amb cistelles de bàsquet i voleibol. 
Oberta de dimarts a diumenge de 17 a 21 h

Aki Pots!
Espais habilitats per pintar grafits

Zona Oberta
A Cal Jardiner es gestionarà la cessió d’espais per a la promoció 
d’artistes joves. Vine a informar-te’n!

Nits Joves
Activitats de cap de setmana com concerts, gimcanes nocturnes, 
teatre, vídeo fòrums... sorgides de la cogestió en les assemblees 
i de les vostres propostes

ACTIVITATS*
Teatre per a joves, a càrrec de Padi
Per a joves de 14 a 18 anys. Tots els divendres de 17 a 18.30 h

1, 2, 3 i acció! a càrrec d’Eva Bellart
Dansa, expressió corporal, jocs i manualitats per a tothom! Per 
passar-s’ho molt bé, tot aprenent! Tots els dijous de 18 a 20 h

Imatge i acció Creativa, fotografiem les cultures del nostre muni-
cipi, a càrrec de ColmenaPhoto
Utilitzem l’aprenentatge de fotografia digital per despertar, al mateix 
temps, la nostra consciència crítica
Tots els dimecres de 17 a 19 h

(*) Per a aquestes activitats caldrà inscripció prèvia i compromís d’assistènciaSE
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Dissabte 14 febrer 2015

12 h Inauguració a càrrec de l'alcalde de Parets, Sergi Mingote i del 
regidor de Joventut, Miguel Ángel Granado 
Tot seguit, gaudirem d’un petit refrigeri

13 h Taller de màscares de carnestoltes a càrrec d’Apre
Exhibició de patinatge a la pista poliesportiva a càrrec del Club Patí 
Parets
Exhibició de grafits amb Orden, Fenix, Eterno i l’actuació de la DJ 
Music in my Soul, a càrrec de Las Haches del Valle  
I no ens anem a casa al migdia... hi haurà servei de barra amb entre-
pans a càrrec de Las Haches del Valle

17 h Sessió de jocs a la pista poliesportiva a càrrec de l’Agrupament 
Escolta i Guia Sant Jaume

18 h Jocs de taula interactius
a càrrec de l’Associació WharGhoul Club de Rol
Xocolatada per a tothom

A partir de les 20 h Concert a càrrec de Cenetaph Band, The Down-
town Beggars i DJ Dolça Valle

Servei de barra a càrrec de Fes-tuka 
La Sala Polivalent estarà oberta i podreu gaudir de jocs fins a les 18 h!

I moltes sorpreses més!!
Amb la col·laboració de Cia. Chocoleta y Churry i Diables Parets

El Casal de Joves Cal Jardiner està a punt d’estrenar-se. Finalment, 
ja podem dir que tenim un nou punt de trobada i de referència, 
emplaçat en un espai immillorable i que ha estat dissenyat amb la 
participació de les entitats juvenils i de molts joves de Parets.

Cal Jardiner ha crescut i amb la seva ampliació es converteix en 
l’espai que aglutinarà tota l’oferta d’oci i lleure dels joves. El nou 
equipament t’ofereix un gran nombre de serveis, que es detallen en 
aquest tríptic, i que s’han definit amb l’objectiu de donar resposta a 
les necessitats dels joves i les joves del nostre poble. A més, les 
instal·lacions es complementen amb una zona exterior dotada amb 
una pista d’skate i una pista poliesportiva polivalent.

El nou casal està concebut com un equipament vital i dinàmic, amb 
una programació flexible, creativa i innovadora. En definitiva, un 
espai per a joves, fet i compartit per tots vosaltres amb una partici-
pació activa. 

Cal Jardiner, el fas tu i tots els joves de Parets. 
Vine i participa-hi! Fes-lo teu, que sigui el teu punt de trobada.

El 14 de febrer, t’esperem a la inauguració. No hi faltis!
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Sergi Mingote
Alcalde de Parets del Vallès

Miguel Ángel Granado
Regidor de Joventut


