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ESPAI JOVE DE VILA-REAL
Av. França, 25-27
Tel. 964 547 203
joventut@ajvila-real.es
Disseny i concepte: Plom!GRÀFIC

Espai Jove Vila-real

ACTIVITATS

Octubre

Diumenge 6, d’11.00 a 13.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER CLUB32: TALLER D’ELABORACIÓ
DE TARGETES PER A FELICITACIÓ
POP OPEN DECORADES MITJANÇANT
TÈCNICA SCRAP
-------------------------------Els xiquets i les xiquetes elaboraran les targetes i
les decoraran al seu gust. No s’ha de portar res, tot
el material el posem nosaltres. S’aconsella que un
adult acompanye el xiquet.
Agrairem que ens confirmeu l’assistència per
a tenir-ho tot organitzat a l’adreça electrònica
club32vilareal@gmail.com

Del 9 d’octubre a l’11 de desembre,
Dimecres de 17.00 a 19.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER DE TEATRE

-------------------------------Diuen que el teatre no conta les coses, les canvia,
vine, farem un teatre diferent, de creació col·lectiva,
com improvisar i estudiar un guió, un teatre diferent,
un teatre que tu inventes.
A partir dels 10 i fins als 16 anys
A càrrec de Serendipia

Preu: socis 2 euros per xiquet/a, no socis 3 euros
per xiquet/a

Del 8 d’octubre al 9 de desembre
Dimarts de 19.00 a 20.00h, a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER DE BAIX

--------------------------------

Tant si ets d’aquelles persones que no pot
imaginar-se el rock sense l’acompanyament del baix
elèctric o si ets d’aquelles que encara no coneix el
seu important paper dins la música contemporània,
participa en el nostre taller d’iniciació a aquest
indispensable instrument!
A càrrec de Serendipia

De l’11 d’octubre a 6 de desembre,
Divendres de 17.30 a 18.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER DE GUITARRA

-------------------------------Sempre has somiat amb ser un heroi de les sis
cordes? Tens la guitarra guardada sota el llit i mai
has tingut l’oportunitat d’ensordir els teus veïns?
Aquest és el teu lloc!
A càrrec de Serendipia

ACTIVITATS

Octubre

Del 14 d’octubre al 9 de desembre,
Dilluns de 17 a 18.20 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER: BALLS DEL MÓN
Del divendres 11 al diumenge 13
--------------------------------

ViLANet

--------------------------------

-------------------------------T’agrada ballar, però no et decideixes per cap
estil?? Ara ja no tindràs problemes! Treballarem tots
els estils des del hip-hop fins a la dansa africana, de
manera divertida i sobretot desvergonyida !!

Del 15 d’octubre al 13 de desembre
Divendres, de 19.00 a 21.00 h, a l’Espai Jove
-------------------------------Ja ha arribat el segon esdeveniment de tecnologia,
ciència, innovació i oci digital a Vila-real. Aquest és
un punt de trobada on tothom amb inquietuds per
les noves tecnologies té cabuda. Hi haurà xarrades
gratuïtes per a tothom, a més de tallers i tornejos per
als participants.
També hi haurà tallers de fotografia i seguretat
informàtica.
Organizat per associació PINT – www.vilanetcon.org
Entrada a les xarrades : gratuïta

Del 12 d’octubre al 7 de desembre Dissabtes,
de 17 a 19 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

ESPLAI

-------------------------------Dels 4 als 12 anys l’Esplai és el lloc on els més
menuts gaudiran d’activitats molt diverses.
Sortides sempre des de l’educació en valors i
cercant la felicitat i la bona convivència de tots els
participants.
A càrrec de Serendipia

TALLER DE SOCIETAT PARTICIPATIVA

--------------------------------

La descripció d’un model de societat i com podem
assolir-lo és l’objectiu principal d’aquest taller. Una
vegada definides les institucions clau de la societat
actual en l’esfera econòmica, política, cultural
i familiar, també descriurem els compromisos
institucionals que defenen els valors que busquem.
No es tracta únicament de fixar objectius teòrics a
llarg termini sinó també de connectar-lo al nostre
dia a dia.
A càrrec de Daniel Marty
Activitat gratuïta

ACTIVITATS

Octubre

CORRELLENGUA

19.00 h Cercavila acompanyant la Flama de la
Llengua. Eixirà des del carrer de Pere III i anirà
acompanyada per representants de diferents
entitats i associacions.
En arribar a la plaça Major, lectura del manifest del
Correllengua 2013
20.00 h Actuació dels cantautors Pau Alabajos,
Cesk Freixas i Andreu Valor.

Organitzat per la Regidoria de Joventut
Entrada gratuïta

ACTIVITATS

Octubre

Dimarts 29, a les 19.00 h, a l’Espai Jove
-------------------------------Dimecres 16 i dijous 17,
de 18.30 a 20.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

CINEFÒRUM

--------------------------------

WORKSHOPS
CREACIÓ D’ESPAIS AMB PAPER

-------------------------------Si barreges paper, imaginació, art, cartó, disseny,
papiroflèxia, interiorisme, creativitat, decoració...
sorgeix Empaperart.
“Crea amb nosaltres un món efímer...”
A partir dels 14 anys
Impartit per Empaperart

Activitat gratuïta

Dilluns 28, de les 18.00 a les 20.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

MAQUILLATGE PER A HALLOWEEN

Projecció de curts participants de les tretze edicions
del Festival de Curtmetratges CINECULPABLE.
Després intervindran, en taula redona, directors,
realitzadors o actors d’algun dels curs projectats.
Els curts projectats s’anunciaran amb temps al
Facebook de l’Espai Jove Vila-real.
Director convidat: Toni Losas, fotògraf i videògraf de
Vila-real. Curtmetratge: Debt
A partir dels 16 anys
També es projectaran curtmetratges compresos en
les diferents edicions de Cineculpable.
Activitat gratuïta

--------------------------------

Dijous 31,
a partir de les 20.00 h, a l’Alberg de l’ermita
--------------------------------

CASA DEL TERROR: MALA COLLITA
Vols ser una bruixa, un zombi, un vampir? Porta els
teus pinzells i ho aconseguiràs.
A partir dels 12 anys
A càrrec d’Arantxa Mata
Activitat gratuïta

-------------------------------Un pobre home que ven la seua ànima, una xiqueta
morta, la venda d’una gran casa senyorial... entra en
els indrets més foscos de les famílies i passa una
nit de terror...
Visites per grups de 5 a 8 persones de 8 minuts
cadascuna des de les 22.00 h fins a la 1.00 hores.
Per a tots els públics, menors de 12 anys
acompanyats.
A càrrec de Serendipia
Serendipia no es fa responsable dels malsons

Entrada gratuïta

CURSOS

Octubre

-----------------------------------------

VALENCIÀ EXPRÉS
---------------------------------------------------------------------------------

CAPOEIRA PER A XIQUETS
-----------------------------------------

Durant el mes d’octubre fins a la setmana dels
exàmens de la JQCV continuem amb el curs de
valencià per tal de preparar l’examen de nivell mitjà
i superior.
A partir dels 16 anys
A càrrec de Manuel Carceller
--------------------------------------------------Nivell mitjà:
Dimarts, dimecres i dijous de 18.00 a 19.30 h
Nivell superior:
Dimarts, dimecres i dijous de 19.30 a 21.00 h
Començament del curs: 17 de setembre, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Curs gratuït

Art marcial on aprendràs defensa personal, música,
acrobàcia, història i un idioma nou (portugués)
Per a xiquets de 3 a 8 anys
Impartit per Querton Asley Hurtado
-------------------------------------------------Del 2 d’octubre al 19 de desembre
Horari: dimarts i dijous de 18.00 a 19.00 h,
a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

---------------------------------------------------------------------------------

CAPOEIRA

ARQUITECTURA AMAGADA
-----------------------------------------

-----------------------------------------

Art marcial on aprendràs defensa personal, música,
acrobàcia, història i un idioma nou (portugués)
Per a totes les edats
Impartit per Querton Asley Hurtado
-------------------------------------------------De l’1 d’octubre al 18 de desembre
Horari: dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 h,
a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

Proposem donar a conéixer el modernisme com
a fenomen artístic, emprant com a exemples
il·lustradors els testimonis i vestigis que d’aquest
estil es conserven a Vila-real. Les sessions a l’Espai
Jove es completen amb eixides per la localitat,
a fi de conéixer directament el llegat de l’estil
modernista al nostre poble.
Impartit per Joan Cànoves Bertomeu
-------------------------------------------------Del 8 al 26 d’octubre
Horari: dimarts, de 17.00 a 18.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Curs gratuït

CURSOS

Octubre

-----------------------------------------

ANGLÉS PER A LA VIDA QUOTIDIANA
---------------------------------------------------------------------------------

SONORITZACIÓ
PER A GRUPS DE MÚSICA I DJ- - - - - - - - --------------------------------

Curs de so i àudio digital adreçat a les necessitats
dels grups de música i dels DJ
A partir dels 15 anys
A càrrec de Sam Ferrer de WZEstudi
-------------------------------------------------Del 7 d’octubre al 16 de desembre
Horari: dilluns de 19.00 a 21.00 h a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

Curs eminentment pràctic per a aplicar els teus
coneixements d’anglés a la vida quotidiana i així
poder viatjar o viure el dia a dia en qualsevol país
angloparlant. No més gramàtica avorrida i sí, a
poder comunicar-se. Es requereix un coneixement
bàsic d’anglés.
A partir dels 14 anys
A càrrec de Brickfield Centre d’Idiomes
-------------------------------------------------Del 7 d’octubre al 16 de desembre
Dilluns de 19.00 a 21.00 h a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

---------------------------------------------------------------------------------

FOTOGRAFIA

CLUB DE LA INDIGNACIÓ
-----------------------------------------

-----------------------------------------

Descobreix com traure tot el profit a la teua càmera
rèflex. Aprén dels mestres de la fotografia les seues
tècniques i crea els teus àlbums més artístics.
A partir dels 14 anys
A càrrec de Punt Roig
-------------------------------------------------Del 3 d’octubre al 19 de desembre
Dijous, de 19.00 a 21.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

Estàs cansat que et diguen ni-ni? Creus que
t’utilitzen els polítics en les seues campanyes, però
després de les eleccions passen de tu? Si et sents
identificat amb alguna d’aquestes preguntes i no
trobes resposta, et proposem un espai on tractar
de trobar-la entre tots, des d’una actitud crítica i de
responsabilitat. T’atreveixes a pensar per tu mateix?
A partir dels 16 anys
A càrrec de Juan Luis Sánchez
-------------------------------------------------De l’1 d’octubre al 17 desembre
Dimarts, de 19.00 a 21.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Curs gratuït

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

Octubre

-----------------------------------------

MONITOR/A DE TEMPS LLIURE
-----------------------------------------

-----------------------------------------

LES XARXES SOCIALS I EL
MÀRQUETING. UNA NOVA OPORTUNITAT
PER A LA TEUA EMPRESA
El curs de monitor/a de temps lliure infantil i juvenil
capacita per a desenvolupar activitats educatives en
el temps lliure i en centres de vacances amb xiquets
i joves. Requisits: haver complit els 18 anys abans
de la finalització del curs.
Certificació: en finalitzar el curs amb la qualificació
d’apte/a, s’obté el certificat de monitor/a de Temps
Lliure Infantil i Juvenil que serà expedit per l’Institut
Valencià de la Joventut. Generalitat Jove.
Impartit per MÓn d’AnimaciÓ
-------------------------------------------------Del 19 d’octubre al 8 de febrer de 2014
Preinscripció: del 16 de setembre al 8 d’octubre
Dissabtes, de 9.30 a 14.00 h i de 16.30 a 21.00 h
--------------------------------------------------Preu: 200 euros (*)
100 euros AMB CARNET JOVE

-----------------------------------------

CURS DE PUBLICACIÓ DIGITAL
-----------------------------------------

Disseny multimèdia per a tauletes tàctils i iPads
A partir dels 16 anys
A càrrec de Joan Salvat
-------------------------------------------------Del 15 d’octubre al 4 de febrer de 2014
(curs de 30 hores)
Dimarts, de 18.00 a 20.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 80 euros (*) / 40 euros AMB CARNET JOVE

-----------------------------------------

Donar a conéixer a totes les persones assistents les
diferents eines, possibilitats i opcions que ofereixen
les diferents xarxes socials a les empreses, per
a donar-se a conéixer, millorar la seua imatge de
marca, diferenciar-se de la competència, oferir els
seus serveis i productes i finalment captar nous
clients.
Adreçats a joves emprenedors
A càrrec de Social Media Castellón
-------------------------------------------------Del 2 d’octubre al 30 d’octubre
Dimecres, de 19.00 a 21.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

ACTIVITATS

Novembre

De l’11 de novembre al 2 de desembre
Dilluns de les 18.00 a les 20.00 h,
als locals d’assaig Volum-en-zero.
--------------------------------

CURS BÀSIC D’INICIACIÓ A LA RÀDIO

-------------------------------Curs on aprendràs a desenvolupar-te en el món de la
ràdio. Coneix les millors tècniques per a ser un bon
locutor i també un excel·lent tècnic amb l’equip.
Crea el teu propi programa! Impartit per José Cabanes

Curs gratuït
Del 13 de novembre al 4 de desembre
Dimecres, de les 19.00 a les 21.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

LLANÇA’T: TALLER PER A INTERACTUAR
DAVANT LA CÀMERA

-------------------------------Aprén tècniques bàsiques i recursos expressius davant
la càmera i també diferents visions dins del context de
la realització. Impartit per Xavi Manzanet

Curs gratuït

L’Espai Jove
entra en la
teua casa.
Encén la tele
o connecta
la ràdio i
pròximament
ens trobaràs!

ACTIVITATS

Novembre

Dimecres 13 i dijous 14,
de 18.30 a 20.30 h, a l’Espai Jove

-----------------------------------------

WORKSHOPS
CREACIÓ D’ESPAIS AMB PAPER
-----------------------------------------

Diumenge 10, d’11.00 a 13.00 h, a l’Espai Jove

-----------------------------------------

TALLER CLUB32: CONCURS DE DIBUIX
-----------------------------------------

Els més petits dibuixaran la seua versió del cuc del
logo del Club 32 i els xiquets més majors faran el
seu dibuix amb el tema de les diferents activitats
que organitza el Club 32. Es faran votacions i es
donaran premis. El dibuix guanyador serà utilitzat en
els calendaris de 2014 del Club 32.
S’aconsella que un adult acompanye el xiquet.
No s’ha de portar res, tot el material el posem
nosaltres.
Confirmeu l’assistència a l’adreça electrònica
club32vilareal@gmail.com
De 3 a 12 anys
Organitza: Club32
Col·labora: Regidoria de Joventut
Preu: socis 2 euros per xiquet/a, no socis 3 euros
per xiquet/a

Dilluns 11, de 17 a 18.20 h, a l’Espai Jove

Si barreges paper, imaginació, art, cartó, disseny,
papiroflèxia, interiorisme, creativitat, decoració...
sorgeix Empaperart.
A partir dels 14 anys
Impartit per Empaperart
Activitat gratuïta

Divendres 15,
19.00 h a la sala d’actes de la UNED de Vila-real

-----------------------------------------

CONFERÈNCIA:
“HI HA VIDA DESPRÉS DEL
CAPITALISME?”
-----------------------------------------

-----------------------------------------

TALLER MANUAL: DESPULLA’T
-----------------------------------------

Taller on confeccionar una peça amb molta història
i sobretot amb missatge. Aprendràs tècniques de
reciclatge tèxtil i pintura.
A càrrec de Serendipia

L’Organització Internacional per una Societat
Participativa defén una alternativa al model
capitalista. En aquesta conferència es vol definir una
visió d’una societat que fomente la solidaritat, la
diversitat, la justícia, l’autogestió i el medi ambient
i que a llarg termini fomenta l’esperança i dóna
coherència a les lluites actuals.
Ponent: Daniel Marty
Organitza: Regidoria de Participació Ciutadana, IOPS
(International Organization for a Participatory Society)
i Club de la Indignació de l’Espai Jove
Col·labora: UNED Vila-real
Col·labora : C.A. UNED Vila-real

Des del divendres 22 fins al divendres 29
A l’Espai Jove i l’Auditori de Vila-real
Com cada mes de novembre Vila-real
s’ompli d’històries contades en menys de
20 minuts.
Comptarem amb xarrades, activitats
paral·leles i els OFF Culpables.
Dilluns 25: curts provincials
Del dimarts 26 al dijous 28: Secció oficial
Divendres 29: Gala de lliurament de premis
Totes les activitats són gratuïtes

CURSOS

Novembre

-----------------------------------------

CURS: COM SOL·LICITAR, TRAMITAR
I JUSTIFICAR UNA SUBVENCIÓ
-----------------------------------------

Curs eminentment pràctic per a totes les associacions
que hagen de tramitar qualsevol tipus de subvenció.
Veurem com s’ha de tramitar la sol·licitud, quins
papers es necessiten i on demanar-los, així com la
forma en què hem de justificar la subvenció.
Adreçat a associacions
A càrrec de Ximo Bartoll
--------------------------------------------------Dimarts 5, dimecres 6 i dijous 7 de novembre
De 19.00 a 21.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Entrada gratuïta. Cal apuntar-se a l’Espai Jove
telefonant al número 964 547 203

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

Novembre

-----------------------------------------

MANIPULADOR D’ALIMENTS
-----------------------------------------

Trau-te el certificat de manipulació d’aliments per a
hostaleria i comerç. El curs té una durada de quatre
hores. A partir dels 14 anys
A càrrec de Formació i Dietètica Teresa Ventura
-------------------------------------------------Manipulador d’aliments per a hostaleria:
dijous 21, de 16.30 a 20.30 h, a l’Espai Jove
Manipulador d’aliments per a comerç:
divendres 29, de 16.30 a 20.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

ACTIVITATS

Desembre

Dimecres 11 i dijous 12,
de 18.30 a 20.30 h, a l’Espai Jove

-----------------------------------------

WORKSHOPS
CREACIÓ D’ESPAIS AMB PAPER
-----------------------------------------

Diumenge 1, d’11.00 a 13.00 h, a l’Espai Jove

-----------------------------------------

TALLER CLUB32: ORNAMENTS DE NADAL

-----------------------------------------

Prepararem ornaments de Nadal utilitzant argila
d’assecatge a l’aire, utilitzant motlles, que a
continuació, pintarem i decorarem, de manera que
estiguen a punt per a penjar a l’arbre o al voltant de
la casa. No cal portar res, tot el material el posem
nosaltres. S’aconsella que un adult acompanye
el xiquet. Confirmeu l’assistència al correu:
club32vilareal@gmail.com
De 3 a 12 anys
Organitza: Club32
Hi col·labora: Regidoria de Joventut
Preu: socis 2 euros per xiquet/a, no socis 3 euros€
per xiquet/a

Si barreges paper, imaginació, art, cartró, disseny,
papiroflèxia, interiorisme, creativitat, decoració...
sorgeix Empaperart.
A partir dels 14 anys
Impartit per Empaperart
Activitat gratuïta

Divendres 29, a les 18.00 hores, a l’Espai Jove

-----------------------------------------

CONFERÈNCIA SOBRE EL VIH
-----------------------------------------

Dijous 5, de 19 a 23.00 h, a l’Espai Jove

-----------------------------------------

MICROTALLER DE CURTMETRATGES

-----------------------------------------

Passa una nit de cine, vine amb els teus amics i
amigues i us convertireu en els protagonistes del
vostre curtmetratge.
A càrrec de Serendipia
Has de fer-te soci/sòcia per a participar-hi.

Cada 1 de desembre, Dia Mundial de la SIDA,
persones de tot el món uneixen esforços per a
generar una major consciència del que suposa el
VIH/SIDA i mostrar solidaritat internacional davant
la pandèmia. Aquest esdeveniment ens brinda a tots
una de les oportunitats més clares per a conéixer
la situació i els avanços en matèria de prevenció,
tractament i atenció.
A càrrec de Creu Roja Vila-real
Entrada gratuïta

ACTIVITATS

Desembre

Dilluns 16, de 18.00 a 20.00 h, a l’Espai Jove

-----------------------------------------

AUTOPENTINAT PER A FESTES
-----------------------------------------

Porta la teua planxa del pèl i trau encara més
profit. I no oblides que també tenim un curs
d’automaquillatge per a festes el dimarts 17.
A partir dels 14 anys
A càrrec de Gloria Miró
Activitat gratuïta

Dimarts 17, de 18.00 a 20.00 h, a l’Espai Jove

-----------------------------------------

AUTOMAQUILLATGE PER A FESTES

-----------------------------------------

Dimarts 17, a les 19.00 h, a l’Espai Jove

-----------------------------------------

CINEFÒRUM
-----------------------------------------

Projecció de curts participants de les tretze edicions
del Festival de Curtmetratges CINECULPABLE.
Després intervindran, en taula redona, directors,
realitzadors o actors d’algun dels curts projectats.
Els curts projectats s’anunciaran amb temps al
Facebook de l’Espai Jove Vila-real.
Director invitat: Óscar Parra, videògraf de
Vila-real. Curtmetratge Hasta cerrar mis ojos, primer
curtmetratge del càmera Óscar Parra, filmat a
Vila-real l’any 2001, protagonitzat per Sergio
Caballero.
També es projectaran curtmetratges compresos en
les diferents edicions de Cineculpable.
A partir dels 16 anys
Entrada gratuïta

Porta els teus productes de cosmètica per a
aprendre a traure’t el màxim partit. I no oblides que
també tenim un curs d’autopentinat per a festes el
dilluns 16.
A partir dels 14 anys
A càrrec d’Arantxa Mata
Activitat gratuïta

ACTIVITATS

Desembre

23, 24, 26, 27, 30 i 31 de desembre de 2013
2 i 3 de gener de 2014 a l’Espai Jove
Horari: de 9.00 a 14.00 h
Es podrà portar els xiquets i xiquetes a partir de les 7.45 h
i recollir-los fins a les 14.15 h
ESPLAI NADAL
L’Esplai de Nadal, el descobriment dels jocs, és una proposta lúdica
i educativa adreçada a infants d’edats compreses entre els 3 i 12
anys (infantil i primària) en la qual aprofitarem el Nadal per a fer que
gaudesquen d’activitats molt especials, en un ambient proper
i de confiança
De 3 a 12 anys
Preu: consulteu els fullets informatius

Dijous 26, a les 11.00 h, a la plaça la Vila
MISSATGER REIAL
Els missatgers de Ses Majestats els Reis d’Orient arribaran a la
plaça de la Vila de Vila-real per a recollir les cartes de tots els xiquets
i xiquetes de la ciutat. Totes les cartes portaran el pertinent segell
antonià que es podrà adquirir allí mateix.
A càrrec de Joventut Antoniana

Del divendres 27 al dilluns 30,
al Casal de Fira i Festes
Horari: des de les 10.00 a les 13.00 h
i de 16.00 a 19.30 h
NADALÀNDIA
Activitats infantils
Nadalàndia és un parc infantil que s’organitza durant les festes
nadalenques amb activitats, atraccions, espectacles i espais dirigits a la
diversió de xiquets i joves de fins a 12 anys durant les seues vacances.
Entrada gratuïta

Vicente
Arnau
Ferrer

Mar
García-Mochles
Cerezo

Juan
González
Campos

Ferran
García
Santana

Mar
Clausell
Montes

Azael
Cazorla
Montes

GUANYADORS DEL CONCURS HOMENATGE ALS REIS D’ORIENT
En la primavera passada l’Espai Jove va possar en marxa un concurs artístic adreçat a
alumnes de tercer o quart d’ESO o batxillerat a Vila-real. La seua finalitat era crear un
homenatge als Reis d’Orient en forma d’estàtua, la qual posarem en una plaça de Vila-real.
Doncs bé, ací us presentem l’obra i els guanyadors.

Prototip de l’obra guanyadora

SI VOLS SABER EL QUE FEM A L’ESPAI JOVE, OMPLI AQUESTA BUTLLETA
I REBRÀS TOTA LA INFORMACIÓ A LA TEUA ADREÇA ELECTRÒNICA

Nom:
Adreça electrònica:
Segons la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, us informem que l’Ajuntament
de Vila-real incorporarà les vostres dades a fitxers, que s’utilitzaran per a finalitats municipals i no se cediran
a cap tercer excepte per obligacions legals i a aquelles administracions públiques que foren les destinatàries
del tractament. Per tal d’exercir els vostres drets d’accés, rectificació i cancel·lació, dirigiu-vos per escrit a
l’Ajuntament de Vila-real (plaça Major, s/n, 12540 Vila-real) i adjunteu una fotocòpia del document nacional
d’identitat o equivalent. Addicionalment autoritzeu l’Ajuntament a comprovar i completar les dades necessàries
per a aquesta sol·licitud, el qual podrà consultar tant els seus arxius com els d’altres administracions
públiques que siguen necessaris.

(*) Cursos amb el 50% de descompte si presentes el Carnet Jove
Les oficines de l’IVAJ.GVA JOVE es troben en el mateix edifici de l’Espai Jove

INSCRIPCIÓ:

- Per Internet: al web www.vila-real.es i punxant en el bàner de l’Espai Jove.
Des del Facebook de l’Espai Jove (Espai Jove Vila-real) hi ha un enllaç directe al full
d’inscripció sota la descripció de cada curs

L’organització es reserva el dret d’alterar la programació per raons d’urgència o de força major.

Espai Jove Vila-real

