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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

PROGRAMA
PILOT
D’OCI
NOCTURN
Amb l’arribada de l’any nou,
arriben també els nous propòsits.
Estàs cansat o cansada de fer tots
els caps de setmana el mateix?
L’Espai Jove et proposa alternatives
saludables i divertides.
Vine i disfruta d’activitats molt
variades, amb les quals gaudirem
d’un oci nocturn sa i dinàmic,
podràs dur la teua creativitat al
límit.
Una proposta diferent cada dia.
Oci nocturn a l’Espai Jove, divers,
creatiu, únic…
Totes les activitats tindran lloc
a l’Espai Jove.
Recorda que t’has d’apuntar per a
poder participar-hi.

Divendres 31 de gener, a les 22.00 hores
JOCS DE TAULA GEGANTS
Juguem amb els jocs de taula tradicionals però gegants i d’aquesta
manera tan espectacular gaudiran tant els que miren com els que
juguen.
Entrada gratuïta

Dissabte 1 de febrer
DESCOBRINT LA CULTURA HIP-HOP
Si t’agrada la cultura hip-hop i el teu somni és aprendre a rapejar, el
breakdance… aquest és el teu espai. Gaudirem d’una nit d’allò més
divertida coneixent aquesta cultura del carrer i realitzarem xicotets
espectacles de hip-hop.
20.00 h Taller de beatbox
21.30 h Sopar i cocteleria sense alcohol
22.30 h Taller hip-hop
Entrada gratuïta

Divendres 7 de febrer
CREACIÓ CREATIVA
22.00 h TALLER D’ART LOW COST: T’agrada la decoració però no hi pots
invertir tant com t’agradaria? T’agraden els quadres moderns i art pop
que tant s’estilen ara? Vine i aprendràs a fer-los tu mateix, a combinar
diversos estils decoratius… Una vegada comences, ja no podràs parar.

Dissabte 8 de febrer
LES MIL I UNA NITS
La cultura àrab arriba a l’Espai Jove. Gaudirem de la seua música,
la seua cultura i els seus dolços amb te, també practicarem l’art del
tatuatge amb henna.
19.00 h Taller de tatuatges amb henna
21.00 – 22.00 h Sopar jove (de pa i porta)
22.00 – 01.00 h Festa àrab amb degustació de te i dolços i demostració
de dansa del ventre, tot amenitzat amb música dels diferents països
d’aquesta cultura
Entrada gratuïta

Divendres 14 de febrer
CELEBREM EL DIA DELS ENAMORATS
Amb motiu del Dia dels Enamorats volem oferir la possibilitat de
realitzar una sessió de regals en parella. Fugirem del consumisme
d’aquest dia per a expressar allò que sentim de la manera més
natural, regals amb cor,… una targeta, una poesia, una cançó…
un moment especial amb qui tu més estimes.
21.00 – 22.00 h Sopar jove (de pa i porta)
22.00 h Cocteleria sense alcohol, des de l’Espai Jove promovem un oci
sa basat en la diversió i no en el consum d’alcohol, però no per això
volem deixar de gaudir dels millors còctels, és per això que t’oferim
aquesta exhibició i degustació de cocteleria en la qual podràs veure i
aprendre com es fan.
22.00 h - Photocall enamorats
Entrada gratuïta

Dissabte 15 de febrer
FOTOGRAFIA CREATIVA
Si estàs cansat i cansada de fer sempre les mateixes fotografies
amb la càmera o el mòbil, vine a l’Espai Jove i et guiarem perquè
aconseguesques composicions màgiques i úniques. Les millors
fotografies s’exposaran a l’Espai Jove.
21.00 – 22.00 h Sopar de pa i porta
22.00 – 24.00 h Taller de fotografia creativa
24.00 – 01.00 h Visionat i elecció de les 10 fotografies millors
Entrada gratuïta

Divendres 21 de febrer
TALLER DE CARNESTOLTES
Arriba Carnestoltes i volem fer homenatge a les màscares venecianes.
T’agradaria tenir una d’aquestes màscares feta per tu? Aleshores vine
al nostre taller i t’ensenyarem.
22.00 h Comencem amb el taller de màscares

Dissabte 22 de febrer
TALLER DE CARNESTOLTES II
21.00 – 22.00 h Sopar jove (de pa i porta)
22.00 – 01.00 h Acabarem les nostres màscares i després farem
divertits photocalls.

ACTIVITATS

Gener

Diumenge 5 de gener d’11.00 a 13.00 h,
a l’Espai Jove
--------------------------------

ELABORACIÓ DE LLUMS DECORATIUS
AMB MATERIALS DE REBUIG

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

Del 10 de gener al 28 de març
Tots els divendres de 17.30 a 19.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER DE GUITARRA
Els xiquets i xiquetes crearan el seu propi llum.
No han de portar res, tot el material el portem
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.
Preu: socis 2 euros per xiquet/a, no socis 3 euros
per xiquet/a

CAVALCADA DE REIS
Diumenge 5 de gener a les 19.30 h

-------------------------------La guitarra elèctrica és un instrument amb infinites
possibilitats i imprescindible en quasi tota la música
que es fa avui dia. Si vols aprendre a tocar-la o
ampliar els teus coneixements, aquest és el teu
curs... no ho dubtes!
A càrrec de Serendipia

Preu: 5 euros si eres soci o sòcia

Del 13 de gener al 31 de març
Tots els dilluns de 17.00 a 19.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER DE BALL

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

Visita de Ses Majestats els Reis d’Orient pels carrers
de Vila-real. La cavalcada acabarà a la plaça Major.
Organitza: Joventut Antoniana
Patrocina: Regidoria de Joventut

T’agrada ballar, però no et decideixes per cap estil?
Ara ja no tindràs problemes! Vine a l’Espai Jove i de
segur que trobes el teu estil, els treballarem tots de
manera divertida i sobretot desvergonyida.
Preu: 5 euros si eres soci o sòcia

ACTIVITATS

Gener

Dimarts 14 de gener, a les 18.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

II CÀSTING AUTONÒMIC MODEL
REVELACIÓ MASCULÍ I FEMENÍ 2014

-------------------------------Dins de les activitats que es fan en el Certamen
de premis nacionals a joves dissenyadors tenim el
càsting de models, femení i masculí.
Tant si eres xic com si eres xica, si tens interés a
tenir un futur professional relacionat amb el món
de la moda, aquesta és una bona oportunitat, vine
i aprofita-la.
Per a xics i xiques de 18 a 26 anys
Organitza: ANDE
Patrocina: Regidoria de Joventut
Entrada gratuïta

MATXÀ DE SANT ANTONI
Divendres 17 de gener, a les 19.30 h

Del 16 de gener al 2 de febrer
Inauguració dijous 16 de gener
--------------------------------

EXPOSICIÓ

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

EXPOSICIÓ a la Casa de l’Oli de les col·leccions dels
nous dissenyadors que es presenten a la XXVII edició
dels Premis Nacionals a la Moda. En l’exposició
es podran contemplar els sis esbossos de cada
col·lecció juntament amb el disseny confeccionat
i es podrà comprovar in situ l’acabat final d’una
idea inicial. Joves dissenyadors i dissenyadores
participants: Anna Vicent, Bruno Agustín Claramonte,
Francisco José Benavente, Irene Rico, Cristina
Delgado, Marta Benet, Yana Oblap, Miriam
Escurriola, Maria Manrique
Dijous i divendres de 18.00 a 20.00 h
Dissabte de 10.00 a 13.00 h i de 17.00 a 20.00 h
Diumenge de 10.00 a 13.00 h
Organitza: ANDE Comunidad Valenciana
Patrocina: Regidoria de Joventut
Col·labora: Regidoria de Museus

Com cada any, Els Lluïsos, amb la col·laboració de
la Regidoria de Joventut, organitza la Matxà de Sant
Antoni, patró dels animals.

Entrada gratuïta

ACTIVITATS

Gener

Divendres 17 de gener
a les 18.30 hores, a l’Espai Jove
--------------------------------

Dissabte 25 de gener
Hora i lloc d’eixida: 8.00 h des de l’Espai Jove
Hora i lloc d’arribada: 15.00 h (aproximadament)
a l’Espai Jove
--------------------------------

EIXIDA A ALTURA

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

CINEFÒRUM EN FRANCÉS

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

Projecció de la pel·lícula Ensemble, c’est tout
Dirigida per Claude Berri
Versió original subtitulada en castellà
A càrrec de l’associació Amicale Francophone

Visitarem la cartoixa de Crist i el santuari de la Cova
Santa. Un dia amb la natura i la història, rutes de
senderisme guiades per joves historiadors. Per a
tota la família!
A càrrec del grup de senderisme Pas a Pas
i del grup de Recerca Històrica de Serendípia

Activitat gratuïta

Activitat gratuïta

Del 24 de gener al 28 de març
Tots els divendres de 17.00 a 19.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

Dimecres 29, a les 19.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

CLUB DE LA INDIGNACIÓ

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

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

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 li
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
Activitat gratuïta

CINEFÒRUM

Projecció de curts dels participants en el 16é
Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-real,
CINECULPABLE. Director convidat: J.M. del Salto
Miró, realitzador vila-realenc, presenta la seua opera
prima, Era de Papá. Finalista de Cortometrando i
secció provincial en CINECULPABLE.
A partir de 14 anys
Sessió de curtmetratges:
1. División Azul de Sergi Martí
2. En mal estado de los hermanos Delicado
3. Dragon High School de Lola Parra
4. Como caído del cielo de Luis Sánchez
5. Era de Papá de J.M. del Salto Miró
Entrada gratuïta

ACTIVITATS

Febrer

Diumenge 2, d’11.00 a 13.00 h., a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER D’EXPRESSIÓ GRÀFICA

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

€

Del 3 de febrer al 31 de març
Tots els dilluns de 17.00 a 19.00 h, a l’Espai Jove
-------------------------------Utilitzant les nostres mans pintarem pòsters i
bosses. Es faran votacions i donarem premis!!
No s’ha de portar res, tot el material el portem
nosaltres. S’aconsella que un adult acompanye el
xiquet. Agrairem que ens confirmeu l’assistència
per a tenir-ho tot organitzat en l’adreça electrònica
club32vilareal@gmail.com
A càrrec de Club 32
Preu: socis 2 euros per xiquet/a, no socis 3 euros
per xiquet/a

Diumenge 2, a les 20.00 h, a l’Auditori Municipal
--------------------------------

XXVIII PREMIS NACIONALS A LA
MODA. CERTAMEN AUTONÒMIC DE JOVES
DISSENYADORS

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

TALLER DE JOCS DE TAULA

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

Vols conéixer i jugar a jocs de taula poc
convencionals? Estàs cansat de fer sempre el
mateix? Passa una estona aprenent a jugar a jocs
de construcció, de rol, de cooperació, etc., i participa
en els millors tornejos!
A càrrec de Serendípia
Preu: socis / sòcies 5 euros €

Del 6 de febrer al 27 de març
Tots els dijous de 17.00 a 19.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER ARTIVÍSTIC

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

XXVIII PREMIS NACIONALS A LA MODA. CERTAMEN
AUTONÒMIC DE JOVES DISSENYADORS
Certamen del millor dissenyador jove d’on eixirà
el representant de l’autonomia per a la XXVIII
edició dels Premis Nacionals a la Moda. Joves
dissenyadors i dissenyadores participants: Anna
Vicent, Bruno Agustín Claramonte, Francisco José
Benavente, Irene Rico, Cristina Delgado, Marta
Benet, Yana Oblap, Miriam Escurriola, Maria
Manrique
Organitza: ANDE Comunitat Valenciana
Patrocina: Regidoria de Joventut
Per a tots els públics
Entrada amb invitació fins a completar la capacitat

L’artivisme és la fusió entre l’art i l’activisme, un
activisme no violent sinó participatiu i artístic.
D’aquesta idea parteixen aquests nous tallers per a
tots els públics. Taller de ganxet: vestirem els arbres
del passeig de l’Estació. Taller mural: en la meua
vida vull ser...
A càrrec de Serendípia
Preu: socis / sòcies 5 euros

ACTIVITATS

Febrer

Del 4 de febrer al 25 de març
Tots els dimarts de 17.30 a 19.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER TEATRE SOCIAL ADULT

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

Dimecres 5 i dijous 6, de 18.00 a 21.00 h,
a l’Espai Jove
-------------------------------La investigació d’u mateix és la base per a la
creativitat, a través del teatre ens coneixerem i a
partir d’aquesta consciència es genera la confiança
en u mateix per a creure en la nostra originalitat.
Joves de 14 a 18 anys
A càrrec de Serendípia

CICLE DE CONFERÈNCIES:
“HISTÒRIA D’UNA VILA”

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

Preu: socis / sòcies 5 euros

Divendres 7, a les 18.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

CREPS FESTA DE LA CANDELERA

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

Per a commemorar les Festes Fundacionals:
conferències a càrrec de joves historiadors i altres
experts, amb projeccions de recreacions històriques,
berenars i aproximació a la història de la vila i de la
província.
A càrrec del Grup de Recerca Històrica de
Serendípia
Entrada gratuïta

Celebració de la festa de la candelera, tradició
francesa on el crep simbolitza la forma i el color del
disc solar. En aquesta festa gaudirem amb la seua
elaboració i degustació. A càrrec de l’associació
Amicale Francophone de Vila-real
Per a tots els públics
Entrada gratuïta

ACTIVITATS

Febrer

Dissabtes 8, 15 i 22, de 17.00 a 20.30 h,
a l’Espai Jove
--------------------------------

JORNADES VIQUIMÈDIA A VILA-REAL

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

Dissabte 15, lloc d’eixida: Espai Jove
--------------------------------

RUTA HISTÒRICA

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

En aquestes jornades, tindrem una primera sessió
d’introducció sobre què és la Viquimèdia i com
s’edita la informació en aquesta plataforma i
després podrem gaudir de dues sessions pràctiques,
en les quals crearem i ampliarem continguts i
pujarem imatges de la nostra ciutat.
Si vols ajudar a què la nostra ciutat estiga present en
la xarxa, vine i junts aprendrem a editar i passarem
una bona estona. Equips informàtics limitats, però
pots venir amb el teu equip.
Impartit per Santiago Navarro, vicepresident
de Viquimèdia Espanya, i editor dels projectes
Viquimèdia.
Col·labora: Regidoria de Joventut i Regidoria de
Normalització Lingüística
Activitat gratuïta

D’11.00 a 13.00 h, ruta historicoteatral infantil:
ruta històrica per la vila acompanyats de
personatges històrics un poc bojos amb el pas del
temps que aproparan la història als més joves d’una
manera lúdica i divertida.
22.00 h, Ruta històrica adults: ruta històrica per
la vila acompanyats per historiadors locals amb
parades als llocs emblemàtics.
A càrrec del grup Recerca Històrica de Serendípia
Activitat gratuïta

Divendres 14, a les 18.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

MAGDALENES DE TOT COR

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

El Dia dels Enamorats és dia de celebració i també
d’intercanvi de regals, des d’aquest taller volem
oferir-vos l’oportunitat de fugir del registre comercial
i expressar els vostres sentiments d’una manera
econòmica, dolça i feta amb amor.
A càrrec de Tatiana Osorio
Activitat gratuïta

ACTIVITATS

Febrer

Del 19 de febrer al 26 de març
Tots els dimecres de 17.00 a 18.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

Dissabte 22
Eixida a les 8.00 h des de l’Espai Jove
Arribada a les 15.00 h aproximadament
a l’Espai Jove
--------------------------------

EIXIDA A LA VIA VERDA DE
BENICÀSSIM

TALLER TEATRE SOCIAL INFANTIL

-------------------------------Un dia amb la natura i la història, rutes de
senderisme guiades per joves historiadors. Per a
tota la família. A càrrec del grup de senderisme Pas
a Pas i Recerca Històrica

Preu: socis / sòcies 5 euros €

Dimecres 26, a les 19.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

-------------------------------La investigació d’u mateix és la base per a la
creativitat, a través del teatre ens coneixerem i a
partir d’aquesta consciència es genera la confiança
en u mateix per a creure en la nostra originalitat.
Xiquets de 4 a 13 anys
A càrrec de Serendípia

CINEFÒRUM

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

Divendres 21 i 8 de febrer i 7 i 14 de març
de 17.30 a 19.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

CASES DEL MÓN

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

Director convidat Rubén Rodriguez Sanjuán
(Vila-real) que presenta la seua opera prima
Caperucita roja
Sessió de curtmetratges:
En aquest taller farem un viatge virtual per diferents
llocs del món on ens aproparem a diferents territoris
i cultures i coneixerem les seues arquitectures
diverses. En aquest viatge entendrem el vincle entre
lloc i arquitectura i veurem com es relaciona el
paisatge i els seus recursos amb el tipus d’habitatge
dels diferents llocs del món.
Per a xiquets i xiquetes de 3 a 9 anys
Impartit per APEU arquitectes
Activitat gratuïta

1. Misterio de Chema García
2. Hoy quiero confesar de Manuel Aguilar
3. La casta de Víctor Tejera
4. Júpiter de Gabriel Barrios
5. Caperucita Roja de Rubén Rodríguez
Entrada gratuïta

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

CAPOEIRA PER A XIQUETS

CURSOS
Febrer

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

Art marcial amb el qual aprendràs defensa
personal, música, acrobàcia, història i un idioma
nou (portugués)
Per a xiquets de 3 a 10 anys
Impartit per Querton Asley Hurtado
-------------------------------------------------Del 4 de febrer al 8 de maig
Horari: dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 h,
a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

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

CAPOEIRA PER A ADULTS
-----------------------------------------

Art marcial amb el qual aprendràs defensa
personal, música, acrobàcia, història i un idioma
nou (portugués)
Xiquets a partir de 10 anys
--------------------------------------------------Del 4 febrer al 8 de maig
Horari: dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 h
a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

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

CURS DE DIBUIX I PINTURA
-----------------------------------------

Amb aquest curs aprendrem a dibuixar i a pintar
desenvolupant al mateix temps la creativitat.
Cada alumne podrà especialitzar-se amb la tècnica
que més li agrade, dibuix, ombres, aquarel·la,
carbonet, oli. Ensenyament personalitzat a càrrec
de Rosario Mérida
--------------------------------------------------Del 4 de febrer al 24 d’abril
Horari: dimarts i dijous de 20.00 a 21.00 h
a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

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

CURS D’INICIACIÓ A LA FOTOGRAFIA
-----------------------------------------

Descobreix com traure tot el profit a la teua càmera
réflex. 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 10 de febrer al 17 de març
Tots els dilluns, de 19.00 a 21.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

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

CURS AVANÇAT DE CÀMERA RÉFLEX
-----------------------------------------

Perfeccionament de fotografia digital amb càmera
réflex. També perfeccionarem la tècnica de
mesurament de la llum, enfocament, configuració i
aprofitament de totes les eines d’una càmera réflex.
Iniciació al fluix de treball amb Bridge, Camera Raw i
Photoshop. Visionat i estudi d’autors contemporanis
i clàssics.
A partir dels 14 anys
A càrrec de Punt Roig
--------------------------------------------------Del 6 de febrer al 13 de març
Horari: dijous de 19.00 a 21.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

Febrer

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

ALEMANY INICIACIÓ
-----------------------------------------

EMPRENJOVE
-----------------------------------------

Aquest curs d’iniciació a la llengua alemanya respon a
l’interés creixent per aquest idioma relacionat amb la
importància d’Alemanya com a potència econòmica i
cultural. El curs ens oferirà una introducció pràctica a
l’idioma i també a la cultura.
Curs impartit per Brickfield centre d’idiomes
-------------------------------------------------Del 6 de febrer al 13 de març
Horari: dijous de 19.00 a 21.00 h a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

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

ANGLÉS PRÀCTIC
-----------------------------------------

L’anglés és el tercer idioma més parlat al món, amb
aquest curs aprendrem un anglés pràctic i quotidià
que ens permetrà eixir al carrer i manejar-nos amb
l’anglés des del primer moment.
Impartit per Brickfield centre d’idiomes
--------------------------------------------------Del 4 de febrer a l’11 de març
Dimarts de 19.00 a 21.00 h a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 40 euros (*) / 20 euros AMB CARNET JOVE

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

EmprenJove és un programa obert als joves
de la Comunitat entre 18 i 35 anys que ofereix
de manera gratuïta formació presencial i en
línea, assessorament i orientació per a afavorir
l’autoocupació com a fórmula per a aconseguir un
lloc de treball. EmprenJove ofereix el curs en línea
Gestió empresarial.
--------------------------------------------------Del 10 al 28 de febrer
El procediment per a la inscripció és el següent:
1.- Heu de passar per l’Espai Jove per a prendre nota
de la vostra preinscripció. Data límit: 3 de febrer
2.- Després de la preinscripció dels participants, heu
de donar-vos d’alta en el web www.gvajove.es,
A) Accediu a http://www.gvajove.es
B) Una vegada hages accedit, has d’anar a l’apartat
“Cursos online EmprenJove” ubicat en el marge dret
de la pàgina.
C) Tot seguit, dins de l’apartat Cursos On line,
accedim a “No sóc usuari registrat”,
D) Finalment, dins de “Fitxa d’usuari”, completem
tots els camps i una vegada estiguen completats
“Guardar canvis”.
Per a qualsevol dubte heu de telefonar a
EmprenJove. Tel. 964 359 859
--------------------------------------------------El curs és totalment gratuït i només requereix de
la inscripció prèvia i d’un mínim de 12-15 alumnes
(màxim 25).

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

CURS MTL PER A XIQUETS I XIQUETES
AMB CAPACITATS DIFERENTS

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ

Febrer

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

Aquest curs està adreçat a persones amb vocació
solidària que anhelen realitzar una labor responsable
i qualificada amb xiquets/es i joves amb capacitats
físiques, cognitives i sensorials diferents. El
curs està estructurat per a dotar l’assistent dels
conceptes bàsics respecte a les característiques
de l’aprenentatge en persones amb diferents
discapacitats, de manera que puga reconéixer
necessitats concretes en el seu desenvolupament
formatiu i triar alternatives d’especialització.
Impartit per MÓn d’AnimaciÓ
--------------------------------------------------Dia: 14, 15, 21 i 22 de febrer
Divendres de 16.00 a 21.00 h
i dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 15.00 a 20.00 h, a
l’Espai Jove
Preinscripció: del 20 de gener al 4 de febrer. La llista
d’admesos es publicarà en el Facebook de l’Espai Jove
i al tauler d’anuncis de l’Espai Jove el dia 10 de febrer
--------------------------------------------------Preu: 80 euros (*) / 40 euros AMB CARNET JOVE

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

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

Per tal de preparar l’examen de nivell mitjà i superior
de la Junta Qualificadora de Coneixements de
Valencià, farem aquest curs per a traure la millor
nota. A partir dels 16 anys.
A càrrec de Manuel Carceller
--------------------------------------------------Inici del curs: 12 de febrer
Nivell mitjà: dimecres de 18.00 a 19.30 h
Nivell superior: dimecres de 19.30 a 21.00 h
A l’Espai Jove
--------------------------------------------------Durada: del 12 de febrer fins a la setmana de
realització de l’examen de la JQCV. Els dies i horaris
dels exàmens es podran consultar en la pàgina web
de la Junta Qualificadora (www.cece.gva.es/jqcv)
--------------------------------------------------Curs gratuït

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

CURS MTL PER A JOVES I XIQUETS

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

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 28 de febrer al 3 de maig
Horari: divendres de 16.00 a 21.00 h
dissabtes de 9.00 a 14.00 h i de 15.00 a 20.00 h
a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 200 euros (*) /
100 euros AMB CARNET JOVE

ACTIVITATS
CARNESTOLTES
Dissabte 1 de març, a les 18.00 h

Març

SETMANA DE LA DONA
Del 7 al 16, a les 18.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA:
NO DÓNA IGUAL
El Carnestoltes més colorit i divertit torna a
Vila-real. Tot començarà el dissabte 1 de març a
les 18.00 h, amb la concentració de disfresses a la
plaça Major per a continuar amb un cercavila amb
animació pels carrers de Vila-real. Cloenda de la
festa a la sala Gossip amb castell de focs artificials.
Per a més informació:
comissiodepenyes@hotmail.com
Organitza: Comissió de Penyes
Patrocina: Regidoria de Joventut

Dissabtes 1, 8, 15, 22, 29, a l’Espai Jove
--------------------------------

RÀFIA: HORT ECOLÒGIC

-------------------------------A partir de l’1 de març els dissabtes al matí
prepararem l’hort per a sembrar i després poder
recollir! A càrrec de Serendípia

-------------------------------Entrada gratuïta

Diumenges 9, 16, 23 i 30
--------------------------------

XIQUETS I XIQUETES A LA PLAÇA

-------------------------------Diumenge 9: RAL·LI GORRÍ
La gimcana més bruta de la història, roba vella i
ganes de passar-s’ho bé!

Diumenge 16: GIMCANA DE MISTERI
Vine amb cinc amics o amigues i descobreix on està
la maleta desapareguda.
Diumenge 23: JOCS AMB PARACAIGUDES
Diumenge 30: TALLER DE TITELLES
Construirem titelles amb materials reciclats a partir
de diverses tècniques.

Preu: sòcies / socis 5 euros

A càrrec de Serendípia

Diumenge 2, d’11.00 a 13.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

Dimecres 12, de 18.30 a 20.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

TALLER DE FIGURES DECORATIVES

TALLER: PARTICIPACIÓ SOCIAL I CÍVICA

Preu: socis 2 euros€ per xiquet o xiqueta
no socis, 3 euros

Taller de participació social i cívica on els i les joves
realitzaran activitats de forma dinàmica per a obtenir
coneixements sobre valors democràtics i participació
social. En aquest taller se’ls facilitaran les eines per
a fer efectiva aquesta participació.
A càrrec d’Ilewasi. Organitza: Regidoria de
Participació Citadana

-------------------------------Crearem figuretes i motius de decoració diversos
utilitzant pedres de riu. Tot el material el posem
nosaltres, només cal dur pitets per a no tacar-se
la roba. És convenient que un adult acompanye el
menut o la menuda. Agrairíem que ens confirmàreu
l’assistència per a poder tenir-ho tot organitzat en
l’adreça club32@gmail.com .
A càrrec de Taller Club 32

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

Entrada gratuïta

Divendres 14, a les 18.30 h, a l’Espai Jove
--------------------------------

ACTIVITATS

Març

CINEFÒRUM EN FRANCÉS

-------------------------------Pel·lícula Le premier jour du reste de ta vie dirigida
per Rémi Bezançon. Versió original subtitulada
en castellà. A càrrec de l’associació Amicale
Francophone

CURSOS
Març

Activitat gratuïta
-----------------------------------------

REBOSTERIA FÀCIL

Un curtmetratge
Dimecres 26, a les 19.30 h, a l’Espai Jove
- - - - - - de
- - - Batiste
- - - - - - - -Safont
---------------

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

CINEFÒRUM

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

LA
CORISTA
D’ANTÓN
CHÉJOV

Director convidat Batiste Safont (Vila-real), presenta
la seua primera obra La corista seleccionada en la
secció provincial de CINECULPABLE.
Sessió de curtmetratges
1. Adri de Estíbaliz Urresola
2. La primera noche de Eduardo Moyano
3. La autobiografía de Julio Fraga
4. REM de Joseba Alfaro
5. La corista de Batiste Safont

Laia

Entrada
gratuïta
Porcar
Caratula_DVD.indd 1

Anna
Dobón

Jordi
Collado
13/10/13 14:29

La cuina en general i la rebosteria en particular
és una forma d’expressió cap a les persones
estimades. Amb aquest curs tindrem al nostre abast
la possibilitat d’aprendre receptes bàsiques, fàcils i
ràpides que ens donaran la possibilitat de realitzar
els dolços més variats…
A càrrec de Tatiana Osorio
--------------------------------------------------Dies 3, 10, 17, 24 i 31 de març
Tots els dilluns de 19.00 a 21.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Curs gratuït

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

CURS DE TÈCNICA
D’IMPROVISACIÓ TEATRAL
-----------------------------------------

Del 14 de març al 23 de juny, a l’Espai Jove
--------------------------------

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA TOT SOCIAL

-------------------------------La mostra fotogràfica que realitzarà el CDM
Espardenyers és el resultat de la unió dels tallers
d’orientació sociolaboral i d’oci i temps lliure oferits
als alumnes, els quals han escollit una sèrie de
fotografies realitzades per ells mateixos en les quals
mostren la realitat del seu entorn. D’entre totes les
fotografies exposades, el públic podrà escollir aquella
que més li agrade. Les votacions es poden fer a través
del Facebook d’Espardenyers i de l’Espai Jove.

Entrada gratuïta

Basat en la espontaneïtat. Ens ficarem en situacions
fictícies basades en situacions reals i aprendrem a
resoldre de la millor manera possible els conflictes.
El teatre serveix com a simulacre de la vida real on
està permés equivocar-se i on les conseqüències no
són irreversibles, perquè és un joc.
Impartit per Fanfi Garcia
--------------------------------------------------Dies 4, 11, 18, 25 de març i 1 d’abril
Dimarts de 19.00 a 21.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 200 euros (*) /
100 euros AMB CARNET JOVE

L’ESPAI JA ESTÀ A L’ESPAI RÀDIO
No et pots perdre la nova ràdio jove, la ràdio
de l’Espai Jove que torna a fer-se escoltar amb
diferents programes de música, esports, crítics…
Perquè com ja sabem, en el cas de la música,
ja són molts els creadors que gràcies a la xarxa han
passat de l’anonimat a l’èxit en temps rècord, per
tant, si tens un grup de música i vols que el punxen
a la ràdio, o si ets discjòquei i vols fer públiques
les teues sessions o simplement tens coses a dir
aquest és el teu nou canal de comunicació.
Radiojove, la ràdio de l’Espai Jove
http://myradiostream.com/radioespaijove
radiojovevila.real@gmail.com
SI VOLS FER-TE ESCOLTAR, VINE; SINÓ, ESCOLTA’NS

FEBRER

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

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
-------------------------------------------------Del 29 de gener al 19 de febrer
Dimecres, de 19.00 a 21.00 h, a l’Espai Jove
--------------------------------------------------Curs gratuït

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

CURS DE PRODUCCIÓ AMB ABLETON LIVE
-----------------------------------------

Dijous 13, a les 18.30 h, als locals d’assaig
Volum-en-zero (camí d’Artana, pol. ind. Bapi, nau 3)
--------------------------------

XARRADA: “ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
D’ESDEVENIMENTS”

-------------------------------Aquesta xarrada ens introduirà en el món de la
planificació, el disseny, l’organització, l’execució i
l’avaluació d’esdeveniments.
A càrrec de Javier Vicente (organitzador de
Soundglasses Festival)

Entrada gratuïta

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

CURS DE DISCJÒQUEI TRAKTOR AMB
CONTROLADORS
-----------------------------------------

Aprén com fer baixos potents, melodies enganxoses i
bateries rítmiques, a més de síntesi, enginyeria del so…
tot açò ho aprendrem a produir amb aquest fantàstic
seqüenciador de música electrònica. Curs de 20 hores.
Impartit per David Català i José Cabanes (Broken Heels
Studio)
-------------------------------------------------Del 12 de febrer al 23 d’abril
Tots els dimecres, de 18.30 a 20.00 h, als locals
d’assaig Volum-en-zero (camí d’Artana, pol. industrial
Bapi, nau 3)
--------------------------------------------------Preu: 190 euros. Per a assistir-hi, has d’inscriure’t en
radiojovevila.real@gmail.com

Aprén com fer baixos potents, melodies enganxoses
i bateries rítmiques, a més de síntesi, enginyeria del
so…, tot açò ho aprendrem a produir amb aquest
fantàstic seqüenciador de música electrònica. Curs
de 20 hores.
Impartit per David Català i José Cabanes (Broken
Heels Studio)
-------------------------------------------------Del 3 al 24
Tots els dilluns, de 18.30 a 20.00 h, als locals
d’assaig Volum-en-zero (camí d’Artana, pol. industrial
Bapi, nau 3)
--------------------------------------------------Preu: 15 euros. Per a assistir-hi, has d’inscriure’t en
radiojovevila.real@gmail.com

MARÇ

Dijous 13, a les 18.30 h, als locals d’assaig
Volum-en-zero (camí d’Artana, pol. ind. Bapi, nau 3)
--------------------------------

XARRADA: “DISTRIBUCIÓ I GESTIÓ
DE MÚSICA DIGITAL”

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

La música com a creació intel·lectual és producte
de la creativitat de l’autor, però la manera de
difondre-la, de distribuir-la i de gestionar-la està
sotmesa a una contínua evolució, per la qual cosa
amb aquest curs ens endinsarem en aquest món
curiós. A càrrec de David Català
Entrada gratuïta

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

CURS :
DISCJÒQUEI DIJING AMB ABLETON
-----------------------------------------

En aquest curs aprendrem a utilitzar totes les eines i
funcions d’aquest programa i s’aportarà una àmplia
visió del món de la creació musical mitjançant
l’ordinador.
A càrrec de David Català (Broken Heels Studio)
-------------------------------------------------Del 3 al 31
Tots els dilluns, de 18.30 a 20.00 h, als locals
d’assaig Volum-en-zero (camí d’Artana, pol.
industrial Bapi, nau 3)
--------------------------------------------------Preu: 15 euros. Per a assistir-hi, has d’inscriure’t en
radiojovevila.real@gmail.com

GRAELLA

LA HORA PROHIBIDA (Frank Hurman)
Divendres de 19.00 a 21.00 h
FEEL THE MUSIC (Raimon i Moisés)
Dimarts de 18.00 a 20.00 h
DEPORTES VILA (Cristian Calabria)
Dilluns i dimecres de 17.00 a 18.00 h
RADIO RED CANDY’S (Electronic Sessions)
28 de gener, 25 de febrer i 25 de març
de 22.00 a 01.00 h
VINILITY SESSIONS (Catmer & Eixco)
23 de gener, 20 de febrer, 20 de març
de 23.30 a 00.30 h
CLUB DE LA INDIGNACIÓ
28 de febrer de 17.00 a 19.00 h
“Hi ha vida després del capitalisme”
OTOKULTURA (programa de cultura japonesa)
Dijous de 17.00 a 19.00 h
RUTA 66 (entreteniment i molt més)

http://myradiostream.com/radioespaijove
radiojovevila.real@gmail.com
Facebook: R.E.jove
Horari d’atenció als locals de Volum-en-zero
(camí d’Artana, pol. industrial Bapi, nau 3), dilluns de 18.00 a 18.30 h

SI VOLS SABER EL QUE FEM A L’ESPAI JOVE, OMPLI AQUESTA BUTLLETA
I REBRÀS TOTA LA INFORMACIÓ EN 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: en el 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

