
 
 CURSOS (Cal inscripció prèvia abans de començar el curs) 
Preu menors de 20 anys: 20€ 
Preu menors de 30 anys: 30€ 
Preu menors de 40 anys: 40€ 
 

L’Ajuntament de Sant Just Desvern ofereix la possibilitat de tramitar beques municipals per a les activitats del Casal 
de Joves, destinades a aquelles persones, empadronades al municipi, que es trobin mancades de recursos suficients 
per fer front a la despesa de l’activitat. Per a més informació, podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 93 480 48 00 
 (Pregunteu per Serveis Socials) 
 

 
∙ DANSA DEL VENTRE: Curs d’iniciació a aquesta dansa índia. 

Data i horari: Del dilluns 6 d’octubre al dilluns 15 de desembre de 19h a 20.30h 
Lloc: Sala Ovidi del Casal de Joves 
 

∙ TRAPEZI: Iniciació a la pràctica d’aquesta disciplina acrobàtica.  
Data i horari: Del dimarts 7 d’octubre al dimarts 11 de desembre de 18.30h a 20h 
Lloc: Sala Utopia del Casal de Joves 
 

∙  INSTRUMENTS  ELECTRÒNICS:  Curs  d’introducció  a  la  creació  d’instruments  electrònics.
  Data i horari: Del dimarts 7 d’octubre al dimarts 11 de desembre de 19h a 20.30h 

Preu segons edat +10€ en concepte de material 
Lloc: Sala Tallers del Casal de Joves 
 

∙  VITICULTURA:  Curs  monogràfic  al  voltant  de  les  varietats  de  raïm  i  dels  processos 
d’elaboració del vi, amb tastos i degustacions incloses. 

(Cal inscripció prèvia) 
Data i horari: Dimecres 1 i 8 d’octubre i dimecres 19 i 26 de novembre, de 19h a 20.30h 
Preu: 32€ 
Lloc: Sala Ovidi del Casal de Joves 
 

∙ PILATES: Curs d’iniciació a aquest mètode d’entrenament físic basat en els coneixements de 
diverses especialitats com la gimnàstica, la traumatologia, la dansa o el ioga. 

Data i horari: Del dijous 9 d’octubre al dijous 11 de desembre de 12.15h a 13.15h  
Preu menors de 30 anys: 20€ 
Preu menors de 40 anys: 25€ 
Lloc: Sala Ovidi del Casal de Joves 
 

∙ POSTPART: Curs d’introducció a la gimnàstica hipopressiva després del part.  
Data i horari: Del dilluns 15 de setembre al divendres 19 de desembre:  
GRUP    Grup de dilluns de 12h a 13h 
           Grup de divendres de 12h a 13h 
Preu: 3,00€/ sessió però la inscripció és mensual 
Lloc: Sala Ovidi del Casal de Joves 
 

∙ SALSA INDIVIDUAL: Curs d’iniciació a aquesta dansa caribenya. 
Data  i horari: Del divendres 10 d’octubre al divendres 12 de desembre de 19.15h a 
20.15h 
Preu menors de 20 anys: 15€ 
Preu menors de 30 anys: 20€ 
Preu menors de 40 anys: 25€ 
Lloc: Sala Ovidi del Casal de Joves  



 
ACTIVITATS AMB ENTITATS 

∙ CINECLUB UTOPIA: Continua la programació estable del Cineclub de Sant Just Desvern.  
Data i horari:   
Divendres 17 d’octubre, a partir de les 22.30h:  
Projecció de la pel∙lícula “El lobo de Wall Street” del director Martin Scorsese 
 
Divendres 7 de novembre, a partir de les 22.30h:  
Projecció de la pel∙lícula  “Her” del director Spike Jonze 
 
Divendres 13 de desembre, a partir de les 22.30h:  
Projecció de la pel∙lícula “10.000 Km” del director Carlos Marqués‐Marcet 
 
Preu per sessió: 3€ 
Lloc: Sala Utopia del Casal de Joves 
Organitza: Cineclub Utopia 

 
AVÍS: Projecció en versió original subtitulada. 

 
∙ INSCRIPCIONS A LA CURSA DELS KARTS DE COIXINETS: Com cada any el Casal és el punt de 
trobada per tal que la gent que vulgui participar en la 39a cursa dels Karts de coixinets puguin 
apuntar‐se. 

Data i horari:  Dijous 30 d’octubre a partir de les 19h 
Lloc: Sala Trobada del Casal de Joves 
Organitza: Karts de Coixinets 
 

∙ BUC SESSION: El Casal proposa una activitat musical que dóna  l’oportunitat a grups novells 
que assagen als Bucs d’assaig de fer un concert en petit format a la Sala Utopia del Casal. 

Data i horari: Dissabte 22 de novembre a partir de les 19h 
Lloc: Sala Utopia del Casal de Joves  
Organitza: Músics dels Bucs i Casal de Joves 
 

∙ ENTREGA DE PREMIS DE LA CURSA DELS KARTS DE COIXINETS: Lliurament dels premis als 
guanyadors de la cursa de Karts de coixinets i visionat del vídeo amb els millors moments. 

Data i horari:  Dissabte 29 de novembre a partir de les 19h 
Lloc: Sala Utopia del Casal de Joves 
Organitza: Karts de Coixinets 
 

 

 

SERVEI D’INFORMACIÓ JUVENIL 

∙ CURS DE MONITORS/ES EN EL LLEURE: Durant aquests mesos realitzarem el curs de monitors 
i monitores d’activitats de lleure i juvenil 
(Més informació i inscripcions a www.escolaelsol.org) 

Data i horari: Divendres i dissabtes a partir del divendres  3 d’octubre i fins al dissabte 
29 de novembre. Divendres de 16h a 20h i dissabtes de 10h a 14h i de 16h a 20h 
Preu: Segons categoria (consulteu web www.escolaelsol.org) 
Lloc: C. C. Salvador Espriu, Escola Lliure El Sol i  Casal de Joves 



 
Organitza: Casal de Joves 
 

∙ SANT JUST AL CARRER: Estand informatiu del Casal de Joves amb la col∙laboració de joves de 
Sant Just 

Data i horari:  Diumenge 26 d’octubre a partir de les 10h 
Lloc: Plaça Verdaguer 
Organitza: Just al Punt 
 

∙ CONCURS DE CARTELLS DEL DIA DE  LA SIDA: Amb motiu de  la celebració del Dia Mundial 
contra  la SIDA es realitzarà un concurs de cartells per als alumnes de  l’INS Sant Just  i per a  la 
resta  de  joves  del municipi.  El  guanyador  rebrà  un  tiquet  regal  per  valor  de  60€  a  l’FNAC. 
(Activitat per 12‐18 anys) 

Data i horari:  Del dilluns 27 d’octubre al divendres 14 de novembre 
Lloc: Punt d’Informació Juvenil del Casal de Joves 
Organitza: Casal de Joves 
 

∙  EXPOSICIÓ  “AMOR?  UNA  EXPOSICIÓ  SOBRE  LA  VIOLÈNCIA  DE  GÈNERE”:  Exposició  que 
pretén desmuntar  les  falses  creences  i valors  transmesos a partir de  la  idea d'un amor que 
justifica la violència, i és viscut des de l'imaginari d'un romanticisme que vincula aquest amor a 
possessió.  Adreçada  a  nenes  i  nens,  joves,  dones  i  homes,  l'exposició  els  enfronta  a  les 
conseqüències de la violència. 

Data i horari:  Del dimarts 4 al dilluns 17 de novembre 
Lloc: Sala Ovidi del Casal de Joves 
Organitza: Diputació de Barcelona i Casal de Joves 
 

∙ DIA  CONTRA  LA  VIOLÈNCIA  DE GÈNERE:  Celebració  d’actes  amb motiu  del  Dia  contra  la 
violència de gènere.  

Data i horari:  Dimarts 25 de novembre a partir de les 19h 
Lloc: Plaça de l’Ajuntament, passejada fins al Casal de Joves i sala Utopia. 
Organitza:  Regidoria  de  Gènere  de  l’Ajuntament  de  Sant  Just  Desvern  i  Punt 
d’Informació Juvenil del Casal de Joves 
 

∙ DIA  INTERNACIONAL DE LA SIDA:. Campanya de  lliurament gratuït de preservatius, estand 
informatiu i celebració al voltant de la prevenció d’aquesta malaltia. 

Data i horari:  Dilluns 1 de desembre a partir de les 18h 
Lloc: Casal de Joves 
Organitza: Punt d’Informació Juvenil del Casal de Joves 

 
 
 
 
 
ACTIVITATS 12‐18 
 
L’Ajuntament de Sant Just Desvern ofereix la possibilitat de tramitar beques municipals per a les activitats del Casal 
de Joves. 
Estarien destinades a aquelles persones, empadronades al municipi, que es trobin mancades de recursos suficients 
per fer front a la despesa de l’activitat. 
Per a més informació, podeu trucar al telèfon de l’Ajuntament 93 480 48 00  (Pregunteu per Serveis Socials) 

 
∙GUITARRA: Curs d’introducció a la pràctica d’aquest instrument de corda.  

Data i horari: Del dilluns 6 d’octubre al dilluns 15 de desembre de 18.30h a 20h 



 
Preu: 20€   
Lloc: Sala Tallers del Casal de Joves 
 

∙ TEATRE SOCIAL: Curs d’iniciació  i aprenentatge de diverses tècniques teatrals aplicades a  la 
realitat dels joves.  

Horari: Del dimarts 7 d’octubre al dimarts 16 de desembre de 18h a 19.30h 
Preu menors de 20 anys: Activitat gratuïta 
Lloc: Sala Ovidi del Casal de Joves 
(Cal inscripció prèvia) 
 

∙  ZUMBA KIDS: Curs d’iniciació d’aquesta dansa esportiva. (Cal inscripció prèvia) 
Data i horari: Del dimecres 8 d’octubre al dimecres 10 de desembre de 17h a 18h 
Preu: 15€   
Lloc: Sala Ovidi del Casal de Joves 
 

∙  CUINA: Curs d’iniciació a la cuina i al menjar saludable. (Cal inscripció prèvia) 
Data i horari: Del dijous 9 d’octubre al divendres 11 de desembre de 17.30h a 19h 
Preu menors de 20 anys: 20€ + 10€ en concepte de material 
Lloc: Sala Ovidi del Casal de Joves 
(Cal inscripció prèvia) 
 

∙  HIP HOP DANCE: Curs d’iniciació d’aquesta dansa urbana.  
Data i horari: Del divendres 26 de setembre al divendres 19 de desembre de 17.30h a 

19h 
Preu menors de 20 anys: 20€ 
Lloc: Sala Ovidi del Casal de Joves 
(Cal inscripció prèvia) 
 

∙ MAQUILLATGE: Sessions d’iniciació al maquillatge. 
Data i horari: Del dijous 9 d’octubre al dijous 30 d’octubre de 19h a 20.30h 
Preu menors de 20 anys: 10€ 
Lloc: Sala Tallers del Casal de Joves 
(Cal inscripció prèvia) 
 

∙ TRAPILLO: Sessions d’iniciació a  l’amigurumi, una tècnica  japonesa per fer nines  i ninots de 
ganxet. 

Data i horari: Del dijous 6 de novembre al dijous 27 de novembre de 17h a 18.30h 
Preu menors de 20 anys: 10€ 
Lloc: Sala Tallers del Casal de Joves 
(Cal inscripció prèvia) 
 

∙SKATEPARK UTOPIA: Espai on els patinadors podran  fer pràctica  lliure amb rampes d’skate, 
baranes i calaixos. 

Data i horari:  Tardes (Segons programació) 
Lloc: Sala Utopia del Casal de Joves 
 

∙ESPORT A LA GESPA: Pràctiques esportives de futbol, bàsquet, voleibol i bàdminton. 
Data i horari: Tardes de 16.30h a 20.30h 
Lloc: Exterior del Casal de Joves 
 

∙ CINEMA+JOVE: Pel∙lícula a confirmar. 



 
Data i horari: Dissabte 27 de desembre a partir de les 18h 
Lloc: Sala Utopia del Casal de Joves 
Preu: Activitat gratuïta 
 
 

SERVEIS DEL CASAL 

∙ BUCS D'ASSAIG:  Servei de  lloguer dels bucs d'assaig a 5€  l’hora,  completament equipats  i 
amb  nous  paquets  d’hores més  econòmics  (8,  16  i  24h/mes).  Fes‐te  soci/a  i  podràs  gaudir 
d’aquest servei “Low cost”.  I a més,  informa‐te’n si vols tocar amb el teu grup en una de  les 
nostres Buc Sessions. 
 
∙ TRAMITACIÓ DELS CARNETS D'ALBERGUISTA I D'ESTUDIANT: Fes‐te els carnets d'alberguista 
o d'estudiant al Casal de Joves i aprofita tots els seus avantatges. 
 
∙ LLOGUER DE SALES: Lloga qualsevol  sala del Casal per  fer el  teu acte, celebració o  reunió. 
Consulta els preus a la web del Casal.  
*Els  menors  de  25  anys  tenen  una  reducció  del  20%  en  concepte  de  lloguer  de  sales  i 
materials, si tens el carnet jove tens un 25% de descompte. 
 
∙  SERVEI  D’INFORMACIÓ  JUVENIL:  Vine  a  consultar  i  rebre  informació  sobre  habitatge, 
ocupació, estudis, salut, oci, associacionisme, etc.  
 
∙ SERVEI DE VIATGETECA: Amb el nou servei de viatgeteca podràs agafar en préstec guies de 
viatge, consultar als ordinadors diferents rutes i informacions per als teus viatges. 
 


