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

Espai Jove Vila-real

Eurodesk és una xarxa d’informació sobre programes i iniciatives
europees, que depén de la Comissió Europea i està englobada dins
del programa Erasmus +, que està orientada a informar sobre totes
les possibilitats de mobilitat i cooperació en l’àmbit de la joventut que
s’ofereixen a la Unió Europea.
Des de la Regidoria de Joventut, a través d’aquest programa, volem
ajudar els joves a viure experiències internacionals i a participar en
programes d’intercanvi costejats íntegrament per la Unió Europea.
Vols ser voluntari/ària en un país estranger o unir-te a programes
d’educació i aprenentatge de tot tipus en qualsevol lloc del món?
Acosta-t’hi!
Si pertanys a una entitat pública o una associació i t’agradaría posar
en marxa algun projecte relacionat amb la joventut, també podem
ajudar-te.
Atenció al públic: a l’Espai Jove, avinguda de França, 25, dilluns i
dimecres de 9.00 a 14.00 h i dimarts i dijous de 17.00 a 21.00 h.
També podeu contactar:
Per telèfon: 964 547 203
Per correu electrònic: eurodesk@vila-real.es
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ACTIVITATS · Gener
-----------------------------------------

CAVALCADA DE REIS
-----------------------------------------

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

ACTIVITATS DE CULTURA JAPONESA
-----------------------------------------

Un any més rebrem la visita de Ses Majestats
els Reis d’Orient pels carrers de la ciutat. La
Cavalcada de Reis de Vila-real és Festa d’Interés
Turístic Provincial. Per això us convidem a tots i
totes a gaudir d’aquesta festa tan especial.
--------------------------------------------------Dissabte 5 de gener a les 19.30 h
Lloc: pels carrers de la ciutat amb finalització a la
plaça Major
--------------------------------------------------Organitza: Joventut Antoniana
Patrocina: Regidoria de Joventut

Punt de trobada per als amants del Japó, en el
qual oferirem diferents activitats relacionades
amb la cultura del país com ara tallers, jocs
tradicionals, projeccions… Consulteu en les
xarxes el que es prepara per a cada dia.
A càrrec d’OtakUniverse
--------------------------------------------------Tots els diumenges de gener, febrer i març
de 17.00 a 20.00 h
Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Activitat gratuïta.
Heu d’apuntar-vos per a participar-hi (vegeu p. 22).

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

SOFTCOMBAT
---------------------------------------------------------------------------------

MATXÀ DE SANT ANTONI
-----------------------------------------

Considerat un esport, dos o més combatents
s’enfronten entre si utilitzant armes encoixinades
que simulen armes blanques, contundents o
llancívoles de diferents èpoques. L’objectiu
és infligir a l’oponent un nombre d’impactes
suficients per a guanyar el combat. Vine, prova-ho
i repetiràs!
A càrrec de Dimensional
--------------------------------------------------Tots els diumenges de gener, febrer i març
d’11.00 a 13.00 h
Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Activitat gratuïta
Heu d’apuntar-vos per a participar-hi (vegeu p. 22).

Des de l’any 1973, la Congregació de Lluïsos
recupera aquesta festa tradicional i es fa càrrec
de l’organització de l’acte amb la benedicció dels
animals, la cercavila pels carrers del poble i el
repartiment de rotllos.
-------------------------------------------------Dimecres 16 de gener a les 19.30 h començarà la
benedicció dels animals
Lloc: pels carrers de la ciutat
--------------------------------------------------Organitza: Congregació de Lluïsos
Col·labora: Regidoria de Joventut

CURSOS · Gener

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

CAPOEIRA
-----------------------------------------

TALLERS D’ART INCLUSIU
Totes les persones tenim virtuts i capacitats.
El més important és saber trobar-les i
desenvolupar-les en la nostra vida diària.

La capoeira és una art marcial en la qual, d’una
banda, es practica un esport i, de l’altra, música,
acrobàcia, història i un idioma, el portugués.
Sense límit d’edat o condició física.

Oferta d’activitats lúdiques que tenen la finalitat
pedagògica de proporcionar habilitats personals
i socials. Tallers adaptats a persones amb
capacitats diferents.

A càrrec d’ACAHD Grup Capoeira Brasil
--------------------------------------------------Tots els dimarts i els dijous
del 8 de gener al 28 de març
de 18.15 a 21.15 h
Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Per a participar-hi vegeu la p. 22.

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

L’ART NAÏF

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

Mitjançant la tècnica de la corda fluixa crearem
un estil naïf en el nostre taulell. En acabar el curs,
farem una exposició amb totes les obres a l’Espai
Jove.
A càrrec d’Ana Flor
-------------------------------------------------Tots els dijous del 17 de gener al 20 de juny
de 18.30 a 19.30 h
Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Tallers gratuïts
Heu d’apuntar-vos per a participar-hi (vegeu p. 22).
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CURSOS · Gener

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

CONVOCATÒRIA CERCLES: InflexioneS
-----------------------------------------

Establirem un vincle cultural entre els joves
participants, en el qual, des de les instal·lacions
de l’Espai Jove, descobrirem, reflexionarem
i crearem cultura. Crearem un espai en el
qual podrem experimentar, estudiar, discutir i
reflexionar, a través del procés creatiu, al voltant
de l’art contemporani i de les seues metodologies
de creació. Per a joves a partir de 14 anys.
A càrrec d’Elisa Matallín i Jodie Dinapoli
--------------------------------------------------Tots els dissabtes del 26 de gener al 22 de juny
d’11.00 a 13.30 h
Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Curs gratuït
Heu d’apuntar-vos per a participar-hi (vegeu p. 22).

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

CREACIÓ DE VÍDEOS AMB MÒBIL O TAULETA
-----------------------------------------

Amb freqüència, gravem vídeos amb el nostre
mòbil o tauleta i realitzem moltes voltes obres
d’una gran creativitat. Uns senzills consells ens
permetran controlar molt més el resultat i divertirnos durant el procés.
A càrrec de Chicalista
-------------------------------------------------Dijous 17, divendres 18 i dijous 24 de gener
Dijous 14 i divendres 15 de febrer
de 18.30 a 20.00 h
Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Curs gratuït
Heu d’apuntar-vos per a participar-hi (vegeu p. 22).

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ · Gener

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

LLENGUA DE SIGNES. NIVELL A2
-----------------------------------------

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

INICIACIÓ AL PHOTOSHOP
Després d’haver superat satisfactòriament
el primer nivell de 60 hores (A1), ara podrem
continuar la formació per a millorar les nostres
capacitats comunicatives en aquesta llengua.
Curs de 90 hores, reconegut per la CNSE i
homologat per FESORD CV.

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

A càrrec d’APESOCAS
--------------------------------------------------Tots els dilluns i els dimecres del 14 de gener al
12 de juny de 18.00 a 20.30 h
Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 120 euros. 60 euros amb descompte
(vegeu p. 22).

Curs pensat per a començar a familiaritzar-nos
amb aquest programa i amb les possibilitats
i trucs que amaga, com per exemple extraure
fons, treballar amb capes i utilitzar totes les
ferramentes d’edició per a traure el millor partit a
la nostra habilitat creativa.
A càrrec d’EDA Disseny
--------------------------------------------------Tots els dimecres del 23 de gener al 19 de juny
de 18.30 a 20.00 h
Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 80 euros. 40 euros amb descompte
(vegeu p. 22).
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ACTIVITATS · Febrer

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

PROJECCIÓ DEL PALMARÉS
CINECULPABLE’18
-----------------------------------------

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

Projecció dels curtmetratges guanyadors del
20é Festival Internacional de Curtmetratges
CINECULPABLE’18:

MURAL CERÀMIC CONTRA LA VIOLÈNCIA
DE GÈNERE: LA COMUNITAT
-----------------------------------------

Premi al millor curtmetratge:
Tanafos, de Farshid Ayoobinejad
Premi del públic:
Glitch, de Marcos Cabotá
Premi Manuel Villarreal:
9 pasos, de Marisa Crespo i Moisés Romera
Premi al millor director:
Farshid Ayoobinejad, per Tanafos
Premi a la millor interpretació femenina:
Cristina Soria, per Una noche con Juan Diego
Botto
Premi a la millor interpretació masculina:
Víctor Ortega, per Gusanos de seda
Premi al millor curt en valencià:
Les 7 llums, d’Alberto Evangelio Ramos
--------------------------------------------------Divendres 15 de febrer
a les 19.00 h
Loc: Espai Jove
--------------------------------------------------Entrada gratuïta fins a completar-ne la capacitat.

Crearem un mural d’hexàgons amb ceràmica,
fets per les mans de totes les persones que hi
vulguen participar. Mans de mares, pares, filles,
fills, avis, amigues… El mural en si representarà
una comunitat, com el rusc d’una abella, on cada
cel·la recolza les altres, i totes componen una
estructura forta basada en el suport mutu.
A càrrec d’Àngel Igual i Antonio Pérez
--------------------------------------------------L’1 de febrer de 16.00 a 20.00 hores
El 2 i 3 de febrer de 10 a 14.00 i de de 16.00 a
20.00 hores
Lloc: Escola Taller (av. Europa, 34)
--------------------------------------------------Activitat gratuïta
Col·labora: Regidoria d’Igualtat

FORMACIÓ PER A L’OCUPACIÓ · Febrer

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

CURS D’ANGLÉS, nivells A2 i B1
-----------------------------------------

Com ja sabem, avui en dia l’anglés és un idioma
necessari per a poder ampliar les nostres
expectatives laborals. Si ja teniu un cert nivell de
l’idioma, ara és el moment d’apuntar-vos a aquest
curs i, si voleu, presentar-vos per lliure a l’examen
de l’Escola Oficial d’Idiomes.

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

CURS DE FRANCÉS, nivell B1
-----------------------------------------

A càrrec de Sara Ribes
--------------------------------------------------Nivell A2:
els dilluns i els dijous
del 18 de febrer al 20 de juny de 18.00 a 19.30 h
Nivell B1:
els dilluns i els dijous
del 18 de febrer al 20 de juny de 19.30 a 21.00 h

El francés és la tercera llengua en les relacions
internacionals i la segona llengua més parlada a
Europa. Per a ampliar les nostres expectatives de
feina és important conéixer-lo. Si ja teniu un cert
nivell de l’idioma, aquest és el moment d’apuntarvos.

Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 80 euros. 40 euros amb descompte
(vegeu p. 22).

A càrrec de Pasqual Chabrera
--------------------------------------------------Tots els dimarts i els divendres del 19 de febrer al
21 de juny de 19.30 a 21.00 h
Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Preu: 80 euros. 40 euros amb descompte
(vegeu p. 22).
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ACTIVITATS · Març

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

CARNESTOLTES
-----------------------------------------

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

GALA DE LLIURAMENT DELS PREMIS VIU:
Vídeo per la Igualtat Universal
-----------------------------------------

El Carnestoltes més colorit i divertit torna a
Vila-real. Tot començarà el XXX, a les 18.00 h,
amb la concentració de disfresses a la plaça
Major per a continuar amb una cercavila amb
animació pels carrers de la ciutat.
Gala de presentació i lliurament dels Premis
VIU (Vídeo per la Igualtat Universal) als instituts
i als alumnes guanyadors del concurs. En els
vídeos, l’alumnat haurà de mostrar l’aportació
d’un personatge o col·lectiu femení i la seua
rellevància o aportació al benestar social. Per
al lliurament dels premis comptarem amb la
presència de dones de la ciutat amb una carrera
rellevant.
--------------------------------------------------Divendres 22 de febrer a les 11.00 h
Lloc: Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán
Moner
En “Elegante desorden” encontrarás líneas de alma
desgarrada,
- -poemas
- - - - de- -usar
- - y- tirar,
- - -reflexiones
- - - - - -sin- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - sentido y a deshora.
Entrada gratuïta fins a completar-ne la capacitat

A càrrec de la Comissió de Penyes
--------------------------------------------------Data pendent de confirmació al tancament de la
programació a partir de les 18.00 h
Lloc: pels carrers de la ciutat
--------------------------------------------------Activitat gratuïta

ELEGANTE
DESORDEN

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

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
ELEGANTE DESORDEN

Encontrarás a dos autores haciéndose el harakiri y
mostrando todo lo que les hierve por dentro, pero
sobretodo encontrarás a dos niños jugando a ser
poeta y aprendiendo a ganar la partida de la vida.

Doctor Seco:
www.doctorseco.com
Instagram: @doctorseco
Beto García:
Instagram: @beto_g_rochera

Alberto ‘Beto’ García Roc

David Rochera Seco ‘D
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - y1988.
Crecieron en el sen

Presentació d’aquest llibre escrit a quatre mans
i un mateix cor. Trobareu dos autors fent-se
l’harakiri i mostrant tot el que porten dintre, però,
sobretot, trobareu dos xiquets jugant a ser poetes
i aprenent a guanyar la partida de la vida.
A càrrec de Beto García i Dr. Seco
--------------------------------------------------Diumenge
3 de març a les 18.30 h
Doctor Seco
Lloc:
Espai
Jove
y Beto
García
--------------------------------------------------Entrada gratuïta fins a completar-ne la capacitat

clase media-baja, de padr
cualquier niño crecido en
noventa, se empaparon d
Simpson o Musculman. S
golazos como Oliver Ato
como SuperMario. En su
11-S, 11-M y la guerra de
empezar a plantearse pre
que solo la escritura solu
impulsiva e irracional. In
de la cultura, Beto García
actor e incluso llega a pro
titulada La serie de Beto,
la Fila. En el sector music
banda de rock llamada S
parte Doctor Seco destac
música fusión. Bajo su es
discográfico ‘Sonrisas ina
conquistó al público y a l
y varias publicaciones en
virtuales sobre poesía. Ta
conciertos por diferentes
tanto en acústico como c
Band’.

En últimas horas y arrast
creativa de ambos, Docto
enzarzan en un libro, Ele
cuatro manos y un mism

ACTIVITATS · Març

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

XVIII EDICIÓ DESFILADA BENÈFICA JUCAR
-----------------------------------------

Un any més, els i les joves de l’Associació JUCAR
ens oferiran un meravellós i increïble espectacle
fet, organitzat i representat per ells i elles. En
aquesta ocasió els beneficis de la desfilada seran
per a Karit Solidarios por la Paz.

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

INAUGURACIÓ DEL MURAL CERÀMIC:
LA COMUNITAT

A càrrec de l’Associació JUCAR
-------------------------------------------------Data pendent de confirmació al tancament de la
programació a partir de les 21.00 h
Lloc: per determinar al tancament de la
programació
--------------------------------------------------Entrada amb donatiu

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

Inauguració del mural que es va realitzar al febrer
com a suport a les persones que pateixen o han
patit violència de gènere.
--------------------------------------------------Divendres 8 de març a les 18.00 h
Lloc: per determinar al tancament de la
programació
--------------------------------------------------Organitza: Regidoria de Joventut
Col·labora: Regidoria d’Igualtat
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CURSOS · Març

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

CURS AVANÇAT D’OFIMÀTICA
-----------------------------------------

Avui en dia l’ofimàtica està integrada en quasi la
totalitat d’empreses i negocis. Les ferramentes
d’ofimàtica permeten idear, crear, manipular,
transmetre o emmagatzemar la informació
necessària en una oficina.
A càrrec de PINT
--------------------------------------------------Tots els dilluns de març de 18.00 a 19.30 h
Lloc: Espai Jove
--------------------------------------------------Curs gratuït
Heu d’apuntar-vos per a participar-hi (vegeu p. 22).

L’ESPAI ESTÀ A L’ESPAI

Com ja sabreu, la RàdioEspaiJove, la ràdio de l’Espai Jove, naix per a donar
resposta a la necessitat d’ampliar els punts de trobada amb els joves de
totes les edats, però, a més a més, cada volta ens fem més grans, amb més
associacions i més coses a dir.
Estem preparats per a emetre actuacions via live streaming, que ja es poden
escoltar amb qualsevol dispositiu electrònic, ja siga mòbil, tauleta tàctil o
ordinador i una emissió de 24 h ininterrompudes.
Per això fem una crida a tots i a totes, DJ, solistes o grups que vulguen sonar
en la ràdio, associacions que vulguen fer públiques les seues inquietuds, o tu,
si tens alguna cosa a dir, perquè ens feu arribar el vostre material. Per tant:

SI VOLS FER-TE ESCOLTAR, VINE; SI NO, ESCOLTA’NS.
També pots participar en els programes contactant per telèfon a través del
WhatsApp: 655 755 347.
RàdioEspaiJove, la ràdio de l’Espai Jove:
radiojovevila.real@gmail.com
Atenció al públic els dimarts de 17.00 a 19.00 h als locals d’assaig
Volum-en-Zero (camí d’Artana, pol. industrial Bapi, nau 3)
o concertant cita prèvia per correu electrònic.
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-----------------------------------------

CURS D’INICIACIÓ A LA RÀDIO
-----------------------------------------

I vosaltres, què conteu? Aprendrem a produir
i realitzar programes per a la ràdio, a col·locar
la veu i tècniques de comunicació, farem de
tècnic de so i aprendrem a emetre el nostre propi
programa.

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

A càrrec de José Cabanes i David Català
(Soundglasses)
-------------------------------------------------Dia i hora:
S’han de convenir entre l’alumne i el professor
Lloc: locals d’assaig Volum-en-zero (camí
d’Artana, pol. industrial Bapi, nau 3)
--------------------------------------------------Per a assistir-hi, heu d’inscriure-vos en
radiojovevila.real@gmail.com i us concretaran el
preu de les classes.

A càrrec de José Cabanes (Soundglasses)
-------------------------------------------------Dia i hora:
S’han de convenir entre l’alumne i el professor
Lloc: locals d’assaig Volum-en-zero (camí
d’Artana, pol. industrial Bapi, nau 3)
--------------------------------------------------Per a assistir-hi, heu d’inscriure-vos en
radiojovevila.real@gmail.com i us concretaran el
preu de les classes.

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

Feu el vostre propi set amb controladors.

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

CURS DE DISCJÒQUEI DJING AMB ABLETON

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

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

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

Aprendreu a fer baixos potents, melodies
enganxoses i bateries rítmiques, a més de síntesi,
enginyeria del so… Aprendreu a produir tot això
amb aquest fantàstic seqüenciador de música
electrònica. Curs de 20 hores

En aquest curs aprendreu a utilitzar totes les
eines i funcions d’aquest programa i s’aportarà
una àmplia visió del món de la creació musical
amb l’ordinador.

Impartit per David Català i José Cabanes
(Soundglasses)
-------------------------------------------------Dia i hora:
S’han de convenir entre l’alumne i el professor
Lloc: locals d’assaig Volum-en-zero (camí
d’Artana, pol. industrial Bapi, nau 3)
--------------------------------------------------Per a assistir-hi, heu d’inscriure-vos en
radiojovevila.real@gmail.com i us concretaran el
preu de les classes.

A càrrec de David Català (Soundglasses)
-------------------------------------------------Dia i hora:
S’han de convenir entre l’alumne i el professor
Lloc: locals d’assaig Volum-en-zero (camí
d’Artana, pol. industrial Bapi, nau 3)
--------------------------------------------------Per a assistir-hi, heu d’inscriure-vos en
radiojovevila.real@gmail.com i us concretaran el
preu de les classes.
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GRAELLA

LA MOSKA KOJONERA: programa politicosocial, en el qual es tracten temes que ens
afecten a tots. Reflexionem sense pèls a la llengua. A càrrec de PAH i Cadires de la Fam.
Els dilluns de 19.30 a 20.30 h.
METAL JUKEBOX: programa musical dedicat al rock i metal amb recomanacions
dels oients. A càrrec de Víctor Bartoll. Els dimarts de 12.00 a 13.00 h.
MALES VIBRACIONS: programa dedicat al rock & roll i els estils que l’envolten, música
contemporània, agenda de concerts i clàssics. A càrrec de Joan Mojo i Andreu Vicent.
Els dimarts de 19.30 a 20.30 hores
OTAKULTURA DSE: és un programa de cultura japonesa, manga i pel·lícules.
A càrrec de Desiré Díaz, Santiago Soria i Tamara Bartoll. Els dimarts de 21.30 a 23.30 h.
TU VOZ INTERIOR: programa de divulgació científica en les àrees de psicologia,
neurociència i educació. A càrrec de Janet, Carol i Ángel. Els dimecres d’11.00 a 12.00 h.
JOIN VILA-REAL INTERNATIONAL RADIO: programa que comenta l’actualitat en anglès.
A càrrec de M. José, professora d’anglés, i alumnes d’anglés de l’EOI de Vila-real. Els
dimecres de 16.00 a 16.20 h.
GENERACIÓN RANDOM: programa d’humor absurd. A càrrec de David Serrano, Rubén
Fernández, Fili i Dimoni. Els dijous de 18.00 a 19.00 h.
CONFERÈNCIES BLANQUES, DEBAT DE LA RÀDIO: programa debat de les conferències
blanques de la UNED, amb diferents ponents en cada debat. A càrrec de Juanlu Sánchez.
Els dijous de 19.00 a 20.00 h.

LA CAVERNA: programa d’entreteniment i cultura. A càrrec de Jèssica Centelles,
Claudia San Pablo i Gianina Marchese. Els divendres de 20.30 a 22.00 h.
LOS SANTOS RADIO: programa de cultura rap, trap i rhythm & blues amb entrevistes,
sessions i molt més. A càrrec de Loopdogking. Els divendres de 00.00 a 02.00 h.
GENTLE FREAK: programa que pretén apropar-nos al món friqui i geek, tot en un to
relaxat i distés. A càrrec d’Arnau Llop i Pascual Monzonís. Els dissabtes de 16.30 a
17.30 h.
LA FIAMBRERA: programa d’humor absurd en què escoltarem la cara més boja del
món. A càrrec de Carlos i Fer. Els dissabtes de 18.00 a 19.30 h.
SI ME DICES FREAK LO VEO TODO: programa de sèries i còmics. A càrrec de Víctor
Bartoll i J.M. del Salto. Els dissabtes de 23.00 a 01.00 h.
STREET UNDERGROUND RADIO: programa de cultura reggae, dancehall i hip-hop
nacional i internacional. A càrrec de Sergio Vicent. Els diumenges de 17.00
a 19.00 h.

+ Adreça electrònica: radiojovevila.real@gmail.com
+ Facebook: R.E.jove
+ Enllaç de la ràdio: http://myradiostream.com/radioespaijove
+ Enllaç per a escoltar tots els podcasts dels programes:
http://m.ivoox.com/escuchar-radio-espai-jove_nq_115375_1.html
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Si necessites un espai on assajar teatre,
dansa, música, o reunir-te, fer treballs
grupals, exposar les teues obres, l’Espai
Jove és el teu espai. Posa’t en contacte
amb nosaltres i t’ho facilitarem.

ESPAI JOVE
L’Espai Jove és un espai de formació, d’oci,
d’oportunitats associatives i culturals on també
podeu trobar les activitats que proposen altres
associacions o grups que s’ofereixen per a fer
coses amb nosaltres, com ara les que tot seguit
us presentarem.
Però també heu de saber que si de manera
particular teniu ganes de fer coses, l’Espai Jove
també és el vostre espai.
Aleshores, tant si sou d’alguna associació com
si de manera particular teniu alguna proposta,
no dubteu a dir-ho, podeu posar-vos en contacte
amb nosaltres:
Per telèfon: 964 547 203
Per correu electrònic: joventut@vila-real.es
En persona: avinguda de França, 25, en horari de
dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 17 a 21 h
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ASSOCIACIONS

ESPAI JOVE joventut@vila-real.com
ACAHD GRUP CAPOEIRA BRASIL acahd2014@gmail.com
APESOCAS (Associació de Persones Sordes de Castelló) apesocas@apesocas.org
CA UNED VILA-REAL info@vila-real.uned.es
CADIRES DE LA FAM www.facebook.com/silladehambre.es

DIMENSIONAL arquelrodriguez@gmail.com
ELS LLUÏSOS lluisosvila-real@hotmail.com
JOVENTUT ANTONIANA www.joventutantoniana.org
JUCAR jucarvilareal@gmail.com
OTAKUONDA otakuondamanga.blogspot.com
OTAKUNIVERSE asociacion@otakuniverse.com
PAH pahvilareal@gmail.com
PINT asociacion.pint@gmail.com
SAL DE LA FILA saldelafila@gmail.com
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INSCRIPCIONS
+ Per a participar en els cursos, les activitats o els tallers de l’Espai Jove, les inscripcions
són presencials, és a dir, heu de venir a l’Espai Jove, a l’avinguda de França, 25.
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i de 17.00 a 21.00 h
+ Per participar en l’activitat de Softcombat heu d’enviar un correu electrònic a l’adreça:
arquelrodriguez@gmail.com
+ Per a participar en els cursos o exhibicions de capoeira heu d’enviar un correu
electrònic a l’adreça: acahd2014@gmail.com
+ Per a participar en les activitats de Cultura Japonesa heu d’enviar un correu a l’adreça
electrònica: asociacion@otakuniverse.com

NOVETATS EN ELS DESCOMPTES
Des de la Regidoria de Joventut, des de la nostra vessant més social i
solidària i amb el nostre compromís per la participació i el servei a la
ciutadania, hem ampliat l’oferta de descomptes per a facilitar l’accés als
cursos i les activitats promoguts per la Regidoria al màxim de persones
possibles.
Així, hem aprovat els descomptes següents:
(*) Cursos amb el 50 % de descompte
- Carnet Jove en vigor
- Víctimes de violència de gènere incloses en un programa d’ajuda o
rehabilitació a proposta del Grup d’Atenció a les Víctimes de Maltractament
(GAVIM) o dels Serveis Socials de Vila-real
- Discapacitat en grau igual o superior al 33 %
- Membre de família nombrosa

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*:
Data de naixement*:
Si eres menor de 14 anys, es requereix el consentiment o l’autorització del pare, la mare o el/la tutor/a:

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

Pare

Mare

Persona titular de la pàtria potestat del menor

Firma*:
Data*:
Els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris per a acceptar aquesta sol·licitud.
Segons la normativa de protecció de dades personals del Reglament (UE) 2016/679, us informem que
l’Ajuntament de Vila-real tractarà les vostres dades per als fins d’aquesta sol·licitud amb la base legal del
consentiment; podreu retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat
en el consentiment previ a la seua retirada. Les dades sol·licitades són imprescindibles i no se cediran a cap
tercer excepte per obligacions legals. Per a exercir els drets d’accés, rectificació, supressió o limitació cal
escriure al delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament a DPD@vila-real.es, per correu postal a la plaça
Major, s/n, 12540 Vila-real (Castelló) o bé amb firma electrònica en https://seuelectronica.vila-real.es. El dret de
reclamació podeu exercir-lo davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
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