
Assessoria d’educació

Assessoria d’ocupació

Assessoria de mobilitat
mobilitatbages@oficinajove.cat

Assessoria d’entitats
participaciobages@oficinajove.cat

Jove, tens dubtes? T’assessorem de forma personalitzada  
en tots els temes que et preocupin: feina, habitatge, estudis, 
formació, salut, viatges...

Contacta amb nosaltres: 
Tel. 93 877 13 60 
Espai Jove Joan Amades (C/ Sant Blai, 14)
bages@oficinajove.cat
Dilluns, dimarts i dijous de 9 a 14 h i  
de dilluns a divendres de 16 a 19 h

Servei confidencial i gratuït

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Oficina Jove del Bages - Espai Jove Joan Amades
Carrer de Sant Blai, 14. Manresa
Tel.: 93 877 13 60 / 676 66 41 42

manresajove@ajmanresa.cat
manresajove.cat

HI COl·lABOREN:

Fes-nos arribar les teves idees  
i propostes de tallers i activitats

AMB lA IMPlICACIÓ DE:

Manresa
        Jove 2018

ACTIVITATS PER  
PERSONES JOVES  
D’OCTUBRE A DESEMBRE

RODÓ, 25 ANYS

Amb el grup còmic CHAPERTONS. 
Un espectacle visual que recull els 
millors gags de les obres ‘Boom’, 
‘Goma Gom’ i ‘Volta de roda’.

Data: 19 d’octubre a les 21 h al 
Teatre Conservatori
PREU: 5€

PARÀSITS,  
EL MUSICAL

De Sílvia Navarro, Eduard Tenas i 
Jordi Ramoneda. Un musical que 
parla de l’amistat, de la joventut 
reaccionària i de sentir-se exclòs 
de la societat.  

DATES: 16 de novembre a les 21 h  
al Teatre Conservatori
PREU: 5€

CURS DE  
TEATRE JUVENIL 

DATES: els dijous del 20 de 
setembre de 2018 al 22 de juny de 
2019, de 18 a 20 h
LLOC: Aula d’Arts Escèniques  
del Kursaal
PREU: 30€ (matrícula) + 30€/mes
EDATS: nois i noies de 12 a 17 anys

CURS DE TEATRE 
MUSICAL JUVENIL
DATES: els dimecres del 19 de 
setembre del 2018 al 19 de juny de 
2019, de 18 a 20 h
LLOC: Aula d’Arts Escèniques  
del Kursaal
PREU: 30€ (matrícula) + 35€/mes
EDATS: nois i noies de 12 a 16 anys

TEATRE JOVE 
AVANÇAT
DATES: els dissabtes del 22 de 
setembre de 2018 al 22 de juny  
de 2019, d’11 a 13 h
LLOC: Aula d’Arts Escèniques  
del Kursaal
PREU: 30€ (matrícula) + 35€/mes
EDATS: nois i noies a partir de 14 anys

L’ESCOLETA DE 
CIRC. JUVENILS 

DATES: de l’1 o 3 d’octubre de 2018 
al 17 o 18 de juny de 2019
HORARIS: dilluns i/o dimecres de 
18.30 a 20 h
EDATS: de 13 a 15 anys
LLOC: Espai Sant Domènec
PREU: 30€ (matrícula) + 30€/mes (1 
sessió/setmana) o 30€ (matrícula) + 
60€/mes (2 sessions/setmana) 

TALLERS DE TEATRE  
PER A PERSONES JOVES

PLATEA  
JOVE  



L’Espai ExpressArt està obert 
perquè els i les joves artistes hi 
pugueu exposar la vostra obra 
de forma gratuïta. Si hi esteu 
interessats us podeu posar en 
contacte amb nosaltres  
enviant un correu-e 
manresajove@ajmanresa.cat o 
trucant al 93 877 13 60

ART K’SUMA 2017: 
ExPLICA’M UNA 
hISTòRIA
Projecte intergeneracional entre els 
alumnes d’Il·lustració de l’Escola 
d’Art de Manresa i un grup de 
persones grans que, conjuntament, 
han elaborat artesanalment una 
col·lecció de llibres on s’expliquen 
les vivències de les persones 
grans a través de fotografies, 
il·lustracions...

Del 9 d’octubre al 6 de novembre a 
l’Espai Jove Joan Amades - Oficina 
Jove del Bages
HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 
14 h i tardes de dilluns a divendres de 
16 a 19 h. Entrada lliure
ORgANITzA: Ajuntament de Manresa

SEx O NO SEx2
l’afectivitat i la sexualitat són 
aspectes claus a la teva vida. 

Et convidem a fer la reflexió. 
l’exposició va dirigida a persones 
joves a partir de 15 anys.

Del 19 de novembre al 3 de desembre 
a l’Espai Jove Joan Amades.
HORARI: tardes de dilluns a divendres 
de 16 a 19 h. Per a visites dinamitzades 
i per a grups de joves organitzats 
(entitats, associacions, grups classe, 
etc.) cal que ens envieu un correu-e a 
manresajove@ajmanresa.cat o truqueu 
al 93 877 13 60 i concretarem data i 
horari. Entrada lliure
ORgANITzA: Manresajove i Oficina Jove 
del Bages.

PODRIES SER TU,  
SÍ, TU
Exposició interactiva, ideada per 
l’alumnat d’Economia i Filosofia de 
l’institut Pius Font i Quer, en el marc 
del projecte “Enfortim drets” de la 
FundiPau, que reflexiona sobre els 
refugiats, les causes de la migració i 
els seus perquès.

Del 3 al 20 de desembre a l’Espai Jove 
Joan Amades - Oficina Jove del Bages. 
HORARI: dilluns, dimarts i dijous de 9 a 
14 h i tardes de dilluns a divendres de 
16 a 19 h. Entrada lliure
ORgANITzA: Pius Font i Quer i 
Manresajove

TORNEIg DE PINg-
PONg D’hIVERN 
DATES: dilluns 17 a les 18 h 
LLOC: Casal de Joves la Kampana
INSCRIPCIONS: a la Kampana fins al 12 
de desembre 
PREU: gratuït
ORgANITzA: La kampana, CAE i 
Manresajove.

CONVERSA  
EN ANgLèS 
A càrrec de Flavio Spaziani 

DATES: Dilluns del 8 d’octubre fins al 18 
de desembre, de 18 a 19.30 h
LLOC: Casal de Joves la Kampana 
PREU: gratuït 
INSCRIPCIONS: a www.manresajove.cat 
fins sl 4 d’octubre
ORgANITzA: La kampana, CAE i 
Manresajove.

TALLER “IL·LUSTRACIÓ 
fANTÀSTICA”
A càrrec de Biel Bahí

DATES: dijous 15 de les 18 a les 20.30 h
LLOC: Casal de Joves la Kampana
PREU: 3€ (material inclòs)
INSCRIPCIONS: fins al divendres 9 de 
novembre al CAE (Plaça Milcentenari, s/n)
ORgANITzA: La kampana, CAE i 
Manresajove.

ExPOSICIÓ: 
“CARICATURES 
CULTURALS”
De Marc Martínez de ThinkandView, 
alquimista digital i il·lustrador, ha 
dibuixat 20 caricatures de personatges 
relacionats amb la vida cultural man-
resana. Aquests retrats amables volen 
plasmar l’essència de cada personatge 
i mostrar l’univers que l’envolta.

DATES: de l’1 al 26 d’octubre, de dilluns a 
divendres de 17 a 20.30 h
LLOC: Casal de Joves la Kampana
ORgANITzA: La Kampana, CAE i 
Manresajove.

ExPOSICIÓ: “SKY” 
IL·LUSTRACIÓ 
fANTÀSTICA
De Biel Bahí (Escola d’Art de Manresa)

DATES: del 5 al 30 de novembre, de 
dilluns a divendres de 17 a 20.30 h
LLOC: Casal de Joves la Kampana
ORgANITzA: La Kampana, CAE i 
Manresajove.

MUSITECA
Vine i toca! Revolucionem el mètode 
d’aprenentatge musical, practica i 
gaudeix tocant, aquesta és la base 
del nostre mètode d’aprenentatge.

DATES: del 8 d’octubre al 31 de maig.  
1 hora en horari a escollir
PREU: 35€ mensuals, 120€ semestrals, 
216€ anuals

ABLETON LIVE
Coneix l’entorn de treball d’un dels 
seqüenciadors més versàtils i de 
fàcil ús del mercat, enfocant-ho a 
diverses branques.

DATES: els dijous del 8 d’octubre al 31 
de gener de 16 a 17.30 h
PREU: 40€ mensuals, 140€ el trimestre

INTRODUCCIÓ AL 
DISSENY DE LLUMS 
PER A MúSICA EN VIU 

DATES: dimecres 5 i dijous 6 de 
setembre (taller), dissabtes 8, 15 i 22 
(pràctiques). 
PREU: 20€

PRESENTACIÓ 25 
ANYS ENDERROCK 
DATES: 20 de desembre a les 19 h. 
gratuït

INTRODUCCIÓ  
AL DJINg
DATES: dissabte 29 de setembre de 10 
a 13.30 h. gratuït

INICIACIÓ AL 
PROCESSAMENT 
CREATIU DE LA VEU 
(PEDALS DE LOOP)
DATES: dijous 18 d’octubre de 19 a 21 h. 
gratuït

SESSIONS LP
Cicle d’audicions comentades 
d’àlbums clàssics del rock i la 
música popular per a músics i 
professionals del sector. 

DATES: els dijous 25 d’octubre, 22 de 
novembre i 20 de desembre, de 19 a  
21 h. gratuït

TALLER DE PEDALS
DATES: dijous 8 de novembre de 19 a 
21 h. gratuït

MASTERCALSS  
DE YOUTUBE
Miree amb mes de 90.000 
subscriptors a youtube i amb vídeos 
amb més de 600.000 reproduccions 
ens explicarà la seva experiència i 
el seu procés de professionalització 
que l’ha dut a fer concerts per a tot 
l’estat espanyol i al Japó.

DATES: 15 de novembre de 19 a 21 h. 
gratuït

LOgIC PRO x
DATES: dissabte 17 de novembre de 10 
a 13.30 h. gratuït

TALLER DE 
MANTENIMENT DE 
gUITARRA I BAIx
DATES: dijous 13 de desembre de 19 a 
21 h. gratuït

Per a més informació dels cursos i 
tallers i per inscriure’s consulteu la 
web www.centredecreaciomusical.cat

ORgANITzA: Casa de la Música i 
Ajuntament de Manresa

ACTIVITATS A  
L’ESPAI JOVE JOAN AMADES

ESPAI ExPRESSART VINE A gAUDIR DE LA PROgRAMACIÓ JUVENIL  
AL CASAL DE JOVES LA KAMPANA

TALLERS I CURSOS  
DE CASA DE LA MúSICA DE MANRESA

TALLER DE CUINA 
JAPONESA
Ets fan del Sushi? T’atreveixes a 
fer-te’l tu mateix/a? Amb aquests 
tres monogràfics aprendrem alguns 
plats estrella de la cuina japonesa.

DATES: dimarts 23 d’octubre, 27 
de novembre i 18 de desembre, de 
17.30 a 19.30 h
LLOC: Espai Jove Joan Amades.
INSCRIPCIó: www.manresajove.cat o 
trucant al 93 877 13 60
PREU: 15,60€
ORgANITzA: Manresajove

MURAL 
PARTICIPATIU
Pintarem un mural en una paret 
urbana de Manresa i a través 
de l’art expressarem com som 
les persones joves. Aquesta 
activitat s’emmarca en un projecte 
comarcal on grups de persones 
joves d’altres municipis bagencs 
executaran la mateixa activitat 
amb diversos artistes. D’aquest 
projecte es realitzarà una 

exposició fotogràfica itinerant.  
A càrrec de Txema Rico. A partir 
de 12 anys.
DATES: dijous 25 d’octubre de 17.30 
a 19 h: Explicació del projecte i 
construcció conjunta del mural. 
Dissabte 26 d’octubre: Pintar el 
mural participatiu.
LLOC: a concretar.
INSCRIPCIó: www.manresajove.cat o 
trucant al 93 877 13 60
ORgANITzA: Manresajove

ROBòTICA
Construeix un braç robòtic amb 4 
motors i una pinça controlat amb 
un joystick mitjançant Arduino. 
Aquest projecte és ideal si t’agrada 
construir i programar. A partir de 
12 anys. A càrrec de Pensactius.

DATES: dijous 8, 15, 22 i 29 de 
novembre de 17.30 a 19 h
LLOC: Espai Jove Joan Amades.
INSCRIPCIó: www.manresajove.cat o 
trucant al 93 877 13 60
PREU: 15,60€. Places limitades
ORgANITzA: Manresajove

ENTRENAMENT  
DE PINg-PONg 
T’agrada el tenis taula? Passa per la 
Kampana a aprendre’n o a entrenar. 

DATES: tots els dilluns de 18 a 20 h 
LLOC: Casal de Joves la Kampana (Pl. 
Icària, s/n) 
PREU: gratuït
ORgANITzA: La kampana, CAE i 
Manresajove.

TALLER D’ESMALT 
EN fRED I PINTURA 
APLICAT A LA JOIERIA 
DATES: els divendres 19 i 26 d’octubre, 
9, 16, 23 i 30 de novembre, 14 i 21 de 
desembre, de 18.30 a 20 h
PREU: 35€ el trimestre (material inclòs) 
INSCRIPCIONS: www.manresajove.cat 
ORgANITzA: La kampana, CAE i 
Manresajove.

TALLERS 
D’INSTRUMENTS
Diverteix-te aprenent a tocar  
les cançons que més t’agraden,  
d’una manera senzilla, creativa 
i sense la necessitat de tenir 
coneixements de solfeig.

DATES: del 8 d’octubre al 31 de maig 
al centre de creació musical
PREU (tots els cursos excepte el 
de bateria): 40€ mensuals, 140€ 
semestrals, 252€ anuals

gUITARRA ACúSTICA
DATES: dimecres de 17.15 a 18.15 h i 
de 19.45 a 20.45 h

gUITARRA ELèCTRICA
DATES: dilluns de 16 a 17 h

BAIx ELèCTRIC
DATES: dimecres de 16 a 17 h

CANT
DATES: dimarts de 16 a 17 h

COMBO
DATES: dimecres de 18.30 a 19.30 h

DJ
DATES: dimarts de 17.15 a 18.45 h

BATERIA
DATES: dimarts de 19 a 20 h
PREU: 70€ mensuals, 240€ 
semestrals, 432€ anuals

fem cessió  
d’aules i espais a  

l’ESPAI JOVE JOAN AMADES  
per a entitats i grups de joves. 

Contacteu amb nosaltres! 
manresajove@ajmanresa.cat o 

trucant al 93 877 13 60

TEATRE SOCIAL: 
CASA
Casa explora el drama dels 
refugiats des de diferents punts 
de vista; les creences infantils 
enfrontades amb la realitat, les 
nostres migracions, la doble 
moral de la fortalesa Europa, els 
diferents posicionaments enfront 
dels refugiats entre els membres 
d’una família, el testimoni d’una 
jove refugiada.

DATES: 20 d’octubre a les 17.30 h a 
la Sala els Carlins
PREU: gratuït
ORgANITzA: Ajuntament de 
Manresa
COL·LABORA: Tracart i els Carlins


