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Punt Jove: Carrer Santa Marta, 6 - Palamós

 OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE

2014

Primera escola
d’Arts Urbanes de Palamós
Teatre Jove
Comercial Dance
Orientació professional
Monitor/a d’activitats d’educació
en el lleure infantil i juvenil

www.palamosjove.cat

Ajuntament de Palamós

Departament de Joventut

Carrer Santa Marta, 6 - 17230 Palamós

Tel. 972 31 37 39 - www.palamosjove.cat 

puntjove@palamos.cat - joventut@palamos.cat

Obert de dilluns a divendres de 16 h a 20 h

Oficina del Servei d’habitatge
Punt Jove de treball
Punt Jove de salut

Estiu solidari
Lectures juvenils recomanades
DQVAS 2014
Nadal Jove
Els Pastorets dels Showboys
8es Jornades de muntanya i natura 2014
11a Marxa dels Traginers
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Primera escola d'Arts Urbanes
de Palamós!  INSRIPCIONS OBERTES1

Dijous (exceptes festius)

del 24 d’octubre al 4 de juny 17 a 20 h

Preu: Gratuït 

Adreçat a joves d'entre 13 i 17 anys.

Inscripció prèvia a partir del 29 de setembre

al Punt Jove de Palamós

Carrer Santa Marta, 6 - T 972 313739

puntjove@palamos.cat - Facebook: Punt Jove Palamós

Organitza: Departament de Joventut. Col·labora: Ateneu de Palamós

Què és l'Escola d'Arts Urbanes?

A l'escola d'arts urbanes de Palamós oferim un ventall 

de tallers per aprenedre i treballar diferents disciplines 

artístiques que es consideren urbanes o de carrer. 

L'escola podrà tenir fins a un màxim de 20 alumnes inscrits. Els 

tallers es presentaran en forma d'assignatures dividides en 2 

grans blocs, i  tots els alumnes passaran per tots els tallers al 

llarg del curs.

El curs es fragmentarà en dues classes setmanals, de 1'5h cadascuna, 

que es faran seguides durant una tarda, dijous de 17h a 20h.

Les darreres quatre setmanes del curs, es destinaran a preparar 

un petit espectacle a un espai públic i transitat del municipi, on 

els alumnes puguin ensenyar les seves habilitats i tot el que han 

après, segons les assignatures que més els hagin agradat.

Hi haurà un coordinador general i dos tutors, que portaran els 

grups i coordinaran els diferents professors o convidats que 

puguin visitar l'escola en algun moment del curs.

Algunes de les disciplines que es treballaran són:

EP!

CUR

SOS TALL+ ERS

• Dansa Urbana   

• Grafitti 

• Música moderna

• Percussió de carrer 

• Tallers de circ i malabars

• Slackline i Acrosport

• Monocicle i Xanques

PLACES LIMITADES

�



5

Grafiti

D

u

Slackline



6 CURSOS+TALLERS

Seguim amb la segona edició
del curs de Teatre Jove!2
Som un grup de joves que ens agrada el teatre i que ens 

trobem cada divendres! L’expressió dramàtica, el teatre, és 

una de les formes d’expressió més complertes per potenciar 

el desenvolupament total de l’individu, ja que es basa en el 

moviment, la paraula, la creativitat i l’espontaneïtat.

Mitjançant jocs individuals i de grup, ens aproximem als 

llenguatges escènics, jocs que ens condueixen a considerar 

la pròpia expressió com a part fonamental de la llibertat 

personal en front del món, formant part d'una aventura 

comú dins del nostre grup, sentint-nos iguals, importants i 

necessaris.

Divendres

de19 a 21 h

Preu: Gratuït 

Adreçat a joves d'entre 12 i 17 anys.

Inscripció prèvia a partir del 29 de setembre

al Punt Jove de Palamós

Carrer Santa Marta, 6 - T 972 313739

puntjove@palamos.cat - Facebook: Punt Jove Palamós

Organitza: Departament de Joventut

EP!

PLACES LIMITADES

✌
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UTILITZA ELS DESCOMPTES

QUE T’OFEREIXEN

ELS DIFERENTS CARNETS

QUE FEM AL

+INFO, REQUISITS I PREUS

Carrer Santa Marta, 6 - 17230 Palamós - Tel. 972 31 37 39

puntjove@palamos.cat - joventut@palamos.cat

CARNET D'ALBERGUISTA 

És imprescindible per allotjar-se en els albergs

de joventut de Catalunya i d'arreu del món.

CARNET D'ALBERGUISTA JUVENIL    

 Per a joves d'entre 14 i 29 anys.

CARNET D'ALBERGUISTA ADULT    

A partir de 30 anys.

CARNET D'ALBERGUISTA DE GRUP    

Per a entitats i associacions juvenils,

esportives o socio culturals (mínim 10 persones).

CARNET D'ALBERGUISTA FAMILIAR    

Per a famílies amb fills menors de 14 anys.

CARNET ITIC
Aquest carnet de la International Student Travel

Confederation (ISTC) és per als professors en actiu.



8 CURSOS+TALLERS

Taller de Comercial Dance3

Tallers d'orientació professional4

Dimarts

de18.30 a 19.30 h

Preu: Gratuït

A càrrec d’: Andrea i Alba Abril

Nivell bàsic. Dirigit a nens i nenes de 10 a 14 anys

Inscripció prèvia al Punt Jove de Palamós

Carrer Santa Marta, 6 - T 972 313739

puntjove@palamos.cat - Facebook: Punt Jove Palamós

Organitza: Ateneu de Palamós i Departament de Joventut de Palamós

EP!

10/10/2014

EMPRÈN: DÓNA VALOR A LA TEVA EXPERIÈNCIA

I CREA EL TEU LLOC DE TREBALL

Sessió pràctica adreçada a persones que es plantegen

ser autònom/a.

A càrrec de: Tècnica d'Empresa de Promoció Econòmica

del Consell Comarcal del Baix Empordà

15/10/2014

DE QUÈ POTS TREBALLAR?

Autoavaluació del teu perfil professional i anàlisi de la teva

ocupabilitat al territori.

22/10/2014

QUINA ÉS LA TEVA MARCA PERSONAL?

Defineix les teves competències personals i professionals per

a distingir-te de la resta d’aspirants en processos de selecció.

Si t’agrada ballar i tens entre 10 i 14 anys aquest és el teu 

taller!  T’oferim un espai on passar-t’ho bé, ballant i  aprenent 

noves coreografies amb amics i  amigues.

L’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme ofereix tallers 

pràctics per a potenciar les estratègies comunicatives, la 

concreció d’objectius laborals i la millora de la imatge 

personal per a incrementar la confiança en les capacitats 

personals i professionals en el procés de recerca de feina.
l



929/10/2014   

COM PRESENTAR-TE A LES EMPRESES?  

Millora  la teva  imatge professional per a presentar-te

a les empreses i aconseguir els teus objectius.

Aprèn a vendre el teu currículum.

05/10/2014

ÚS DEL LINKEDIN COM A EINA

DE CONTACTES PROFESSIONALS 

Sessió pràctica a càrrec de Tècnica en Informàtica

i Comunicació. Aprèn a utilitzar les xarxes socials com a eina

per la recerca de feina.

Dimecres i divendres

de 10 a 11.30 h

Lloc: Punt Jove

Carrer Santa Marta, 6 - T 972 313739

Inscripció:

— Per telèfon: 972 600 380

— Per c/e: orientacioprofessional@palamos.cat

— Presencialment: carrer Major, 56  - 17230 Palamós  

     De dilluns a divendres de 9h a 14h 

     Dimarts de 16h a 18h 

Organitza: Ajuntament de Palamós. Àrea de Promoció Econòmica

Col·labora:

Data d’inici: 20 de desembre de 2014

Lloc: Punt Jove

Carrer Santa Marta, 6 - T 972 313739

Per poder accedir al nou curs de monitors i monitores

només cal tenir 18 anys complerts el primer dia del curs.

Preu del curs:

Quota de matriculació: 250,00 €

Quota reduïda: 235,00 € (Aturats, estudiants, alumnes

i ex alumnes de l'escola empordà, i educadors col·legiats)

EP!

EP!

Departament d’Empresa i Ocupació

Curs de monitor/a d'activitats
d'educació en el lleure infantil
i juvenil - INTENSIU DE NADAL
A PALAMÓS

5

�



10 CURSOS+TALLERS

Etapes formatives:

El nou curs de monitors a l'Escola l'Empordà passa a tenir

tres etapes formatives, una etapa lectiva presencial

de 100 hores a l'aula, una etapa lectiva no presencial

en la qual s'estudia des de casa 50hores, i finalment

una etapa de pràctiques de 160 hores.

Títol oficial:

Un cop superat tot el procés formatiu s'obté el Diploma

i el Carnet de monitor i monitora d’activitats d’educació

en el lleure infantil i juvenil expedit per la Generalitat

de Catalunya.

Matriculació:

Matrícula per internet: www.escolaemporda.cat 

També us podeu matricular personalment a:

Punt Jove de Palamós

Carrer Santa Marta, 6 - T 972 313739

Dates i horaris del curs:

20 desembre de 2014 de 10 a 12 h acreditacions

i entrega de documentació al Punt Jove de Palamós

20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 i 31 de desembre

i 2,3 i 5 de gener de 10 a 14 h i de 16 a 21 h

al Punt Jove de Palamós.

Els dies 24 i 31 de desembre i el 5 de gener

només hi haurà classe al matí.

9 gener de 2015 Arribada: 17 h Casa de colònies

10 gener de 2015 Sortida: 20 h Casa de colònies

EP!

➽
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ALTRES
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1 Estiu Solidari
Perú 2015



12 ALTRES ACTIVITATS

2
Las aventuras de Huckleberry Finn 

Mattotti; Mark Twain

Barcelona: Norma, 2013 

Les aventures d'Huckleberry Finn pren vida 

en aquesta adaptació al còmic il·lustrada 

per l’italià Mattotti. En aquesta història, que 

es pot entendre com la continuació de les 

aventures de Tom Sawyer, Huckleberry Finn 

viu sota la protecció i cures de la vídua de 

Douglas, alhora que es dedica als seus jocs 

de sempre ajudant a Tom en la seva banda de 

lladres. No obstant això, els dies de diversió 

i entremaliadures semblen acabar per Huck, 

doncs el seu malvat pare torna al poble i se 

l'emporta amb ell a viure en una barraca riu 

avall. Però serà quan aconsegueixi escapar 

que l'aventura començarà de veritat. 

Enguany es celebren els130 anys de la publicació de 

l’obra, un clàssic d’aventures de Mark Twain. 

Els Savage:

estaran encantats de tenir-te a taula

Whyman, Matt

Barcelona : Fanbooks, 2013

Els Savage estaran encantats de tenir-te per 

sopar... La Sasha Savage està enamorada. 

Fantàstic! En Jack, el noi dels seus somnis, és 

guapo, encantador... i vegetarià. De fet, això 

no serià cap problema si no fos que la família 

de la Sasha és una mica massa «carnívora». 

I és que els Savage no són el que semblen. 

El pare exerceix una autoritat de ferro i 

els experiments de la mare a la cuina són 

cada dia més... «Arriscats», seria la paraula? 

Quan un detectiu excessivament curiós rep 

l’encàrrec de furgar en la seva vida, la sòlida 

unitat familiar comença a esquerdar-se i 

afeblir-se, com la sinistra preferència pels 

éssers humans a l’hora del sopar...

Lectures juvenils recomanades
Biblioteca Lluís Barceló i Bou



13

Surt de festa i tria el teu itinerari... quin serà el final??? Vine a jugar amb la 

expo "Febre del Divendres Nit"... aquí les conseqüències seran un joc, però 

i si això fos la vida real?? L'objectiu de la expo és que tu decideixis... podràs 

gaudir de la nit sense comprometre la propia salut ni la d'altres??

Ja n’hi ha prou..! és una activitat de teatre on es treballa la prevenció de 

la violència en l’àmbit dels joves i adolescents (família, amics, escola). Amb 

aquest recurs educatiu s’incideix directa i indirectament en alguns aspectes 

que tenen una urgència rellevant en l’actualitat: 

- La violència en la vida familiar.

- La violència contra les dones i les actituds masclistes.

- Violència entre iguals o bulling.

- Els maltractaments per negligència.

- La influència dels mitjans de comunicació en la percepció de la violència. 

DE SALUT

DQVAS? 2014Programació

Del 17 al 30 de novembre de 2014 de 16 a 20 h

Lloc: Punt Jove de Palamós. Carrer Santa Marta, 6

T 972 313739 - puntjove@palamos.cat

Divendres 7 de novembre de 2014

Lloc: Teatre La Gorga

Destinataris: 3r d’ESO Institut Palamós i Escola Vedruna

FEBRE DEL DIVENDRES NIT
Exposició1

Que sí vida! és una activitat de teatre que compta amb una llarga i sòlida 

experiència (més de 800 actuacions al llarg dels seus 10 anys de vida). El 

seu aspecte lúdic i participatiu la fa molt atractiva i li permet de connectar 

ràpidament amb el públic jove i adolescent. Que sí vida! és una eina 

educativa molt eficaç per treballar la prevenció del VIH/sida i les Infeccions 

de Transmissió Sexual. També, a través de l’espectacle, els i les joves  veuen 

reflectits temes que els són molt propers com la sexualitat i la negociació 

afectiva, i la prevenció d’embarassos no desitjats. 

Divendres 21 de novembre de 2014

Lloc: Teatre La Gorga

Destinataris: 4t d’ESO Institut Palamós i Escola Vedruna

QUE SÍ VIDA! Teatracció – Bcn

Obra de teatre per a 4t d’ESO3

JA N'HI HA PROU! Teatracció – Bcn

Obra de teatre per a 3r d’ESO2



14 ALTRES ACTIVITATS

NADAL JOVE
2014-15 3

Aquest Nadal tornarem a gaudir de les activitats del Nadal Jove 

a Palamós, que es farà dins la nau dels 50 metres i on hi trobareu 

activitats diverses per a infants i joves.

27, 29 i 30 de desembre de 2014

2 i 3 de gener de 2015

de 17 a 20 h

Lloc: Nau dels 50 m

Preu: 3 € per usuari (braçalet)

Per a més informació

Punt Jove de Palamós. Carrer Santa Marta, 6

T 972 313739 - puntjove@palamos.cat

EP!

❤

�



154 Els Pastorets dels Showboys
“Els molt honorables pastorets”

Uns pastorets moderns, sorprenents i crítics molt arrelats al 

nostre poble.

Els dos germans, Lluquet i Rovelló, ens conduiran en un somni 

on descobrirem diferents personatges i situacions que  ens 

resultaran molt familiars.

Esperem que ens acompanyeu en aquest nou viatge ple 

d’humor que té com únic objectiu fer-vos passar una bona 

estona a petits i grans.

Diumenge 28 de desembre de 2014

a les 19 h

Dilluns 29 i dimarts 30 de desembre de 2014

a les 21h

Associació Cultural ShowBoys

Direcció: Alexan Weltz

Intèrprets: Showboys  & cia

Durada: 150 minuts 

Preu: (5 + 1) €

Organitza: Associació Cultural ShowBoys

en conveni amb l’Ajuntament de Palamós

Nota: Entrades numerades.

A la venda a partir del 15 de desembre

EP!

✸



16 ALTRES ACTIVITATS

8es Jornades
de muntanya i natura 2014
Club Alpí Palamós

5

Als ulls dels profans, córrer més de 100 quilòmetres sense 

parar pot suposar una gesta excepcional. I passar dues nits sense 

dormir amb tot el cos adolorit pot semblar bogeria, temeritat 

o massoquisme. Amb tot, la majoria d’ultrafondistes són gent  

normal que intenta combinar família i feina amb la passió del 

córrer i de la muntanya.  Al Club Alpí Palamós n’hi ha uns quants 

d’aquests. Disfruten de cada passa que fan i no es canviarien per 

ningú altre.  S’han anat gravant durant tot un any per mostrar 

com s’ho fan, què els mou i què en treuen de tant de córrer. 

Autors: Josep Serra i Mateu,Oriol Borràs,

Miquel Silva i Àlec Ramon

Divendres 7 de novembre de 2014

21.30 h

Lloc : Teatre La Gorga

Més informació: www.clubalpipalamos.cat

AUDIOVISUAL

RADIOGRAFIA DE L’ULTRA AMATEUR  

ENTRADA GRATUÏTA

♣
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6 11a Marxa dels Traginers
Club Alpí Palamós

Diumenge 9 de novembre de 2014

8 h

Lloc: sortida i arribada des de Can Pere Tià

Recorregut: de 7 km i 15 km per les Gavarres

Més informació: www.clubalpipalamos.cat

En Joan Clofent i Torrellas és un enamorat de 

la muntanya i practicant de tota mena 

d'esports que hi estan relacionats -excursio-

nisme, alpinisme, escalada i esquí de muntan-

ya-, però també d'altres que es fan en el seu 

àmbit, com les curses de resistència i la 

bicicleta tot terreny. L'any 2005 se li detecta 

un càncer de bufeta que evoluciona de 

manera molt desfavorable, tot i el pronòstic 

optimista del primer moment. Llavors 

decideix iniciar un camí personal de superació 

de la malaltia i busca la complicitat de la seva 

estimada muntanya per centrar-se en el que 

ell anomena "els meus Set Cims".Esdevé un 

testimoni excepcional de superació del 

càncer a través de la muntanya i de la muntan-

ya a través de la malaltia. 

Autors: Joan Clofent

Divendres 14 de novembre de 2014

21.30 h

Lloc : Teatre La Gorga

Més informació: www.clubalpipalamos.cat

AUDIOVISUAL

ELS MEUS SET CIMS,

UN CAMÍ PER SUPERAR

EL CÀNCER

�

�
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Oficina del Servei d’habitatge
al Punt Jove de Palamós1

SERVEIS

PERMANENTS
                                           DEL

A Palamós ja tenim servei d’habitatge, on us informarem i assessorarem en matèria 

d’habitatge. Elaborem un Registre de Sol·licitants per a l’accés al parc d’habitatges 

protegits, públics i privats. Gestionem el programa de la Xarxa de Mediació per al Lloguer 

Social: captació d’habitatges, fem difusió dels programes d’ajuts, visita dels habitatges 

oferts per comprovar-ne el seu estat de conservació, fem supervisió dels contractes, 

seguiment del procés. Gestionem el programa de la Xarxa de Mediació per al Lloguer 

Jove. Fem la tramitació d’ajuts al lloguer, tant per a persones arrendadores com per a  

persones  arrendatàries. Fem la tramitació d’ajuts al lloguer per a joves, provinents de la 

Direcció General d’Habitatge i del Ministeri de Vivenda.

Fem la tramitació dels ajuts personalitzats a l’allotjament.

Punt Jove de treball
al Punt Jove de Palamós2

Cada tarda* de 17  a 19 h, tens a la teva disposició els ordinadors del Punt Jove per 

cerca de feina online. Si necessites fer fotocòpies del teu c.v també te les podem fer 

gratuïtament.

* Excepte les tardes que hi hagia altres activitats programades al mateix espai.

Punt Jove de salut
al Punt Jove de Palamós3

Dins dels  serveis que ofereix el Punt Jove de Salut hi trobem un espai adreçat als 

adolescents i joves amb l’objectiu d’oferir assessorament i informació sobre temes 

relacionats amb la salut en general. A través del Punt Jove també es pot rebre atenció 

psicològica relacionada amb qualsevol tipus d’addicció i ser atès per un professional, de 

forma anònima i gratuïta. Si tens algun dubte, si no saps quin camí has de seguir per resoldre 

els teus problemes… vine i pregunta, no cal dir que serà totalment confidencial! D'altra 

banda, durant tot l’any anirem fent diverses activitats per treballar tots aquests temes, com 

ara xerrades, tallers… i moltes coses més que només podràs comprovar si véns a fer-

nos una visita!  Així que ja ho saps! Vine, truca'ns o envia'ns un correu electrònic i donarem 

resposta a les teves inquietuds! També ens trobaràs al facebook del Punt Jove Palamós, on 

publiquem setmanalment notícies relacionades amb el Punt Jove de Salut i informació del 

teu interès. Si vols formar part de la taula de Salut que farem per les barraques a la platja, 

només ens has d’enviar un mail i t’informarem de com formar-ne part!

Més informació: Punt Jove T972 313739. Agent de Salut T669 22 20 83 EP!

Dimecres de 17 a 19 h 

Lloc: Punt Jove, Carrer Santa Marta, 6 - Palamós

Pots fer la teva consulta per correu electrònic a: agentsalut@yahoo.es

Dilluns de 10 a 14 h 

Lloc: Punt Jove. Carrer Santa Marta, 6 - Palamós

T 972 31 37 39 - serveihabitatge@palamos.cat 

Cal que truqueu o passeu pel Punt Jove per demanar cita prèvia.EP! �



CONTACTES

Carrer Santa Marta, 6 - Palamós - Tel. 972 31 37 39

Cada dimecres de 17 a 19 h

L’agent de salut assessora, dóna suport i resol els dubtes de forma

confidencial, sobre tots els temes relacionats amb la salut. Per altra

banda, durant tot l’any es fan diverses activitats, xerrades i tallers.

ORGANITZA: Departament de Joventut de l’Ajuntament de Palamós i ACAS Baix Empordà

 

2 PUNT JOVE DE SALUT

Carrer Santa Marta, 6 - Palamós - Tel. 972 31 37 39

De dilluns a divendres de 16 a 20 h, excepte els dies

que hi hagi tallers, cursos o formació d’algun tipus.

Una hora diària gratuïta per a cada usuari del Punt Jove

Cal omplir una fitxa i una autorització paterna per als menors d’edat.

3 ESPAI INTERNET

Carrer Santa Marta, 6 - Palamós - Tel. 972 31 37 39

joventut@palamos.cat, puntjove@palamos.cat

De dilluns a divendres de 16 a 20 h

És un espai que poden utilitzar totes les entitats juvenils

que el demanin per fer-hi activitats, tallers, reunions...

Només cal omplir un formulari que es troba al Punt Jove.

Al Punt d’informació juvenil també podràs fer-te els carnets

d’alberguista, d’estudiant internacional, de professor...

1 PUNT JOVE / INFORMACIÓ JUVENIL

EP!

www.palamosjove.cat

☛
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SI PERTANYS A ALGUN COL·LECTIU JOVE
I REALITZEU ALGUNA ACTIVITAT A PALAMÓS
QUE VOLDRÍEU DIFONDRE A TRAVÉS
DEL PIJZINE, ENVIEU-NOS UN CORREU!
puntjove@palamos.cat o joventut@palamos.cat

FES-TE AMIC DEL PUNT JOVE PALAMÓS
AL                  I T’INFORMAREM DE TOTES
LES ACTIVITATS QUE ANEM PROGRAMANT!

TAMBÉ POTS REBRE EL P(i)JZINE
VIA CORREU ELECTRÒNIC SI ENS ESCRIUS A:
PUNTJOVE@PALAMOS.CAT
AMB L’ASSUMPTE; VULL REBRE PIJZINE PER E-MAIL

I AL PROPER
P(i)JZINE...

W

www.palamosjove.cat

EDITA AJUNTAMENT DE PALAMÓS. DEPARTAMENT DE JOVENTUT

REDACCIÓ DEPARTAMENT DE JOVENTUT

DIPÒSIT LEGAL GI-641-07

Departament de Joventut
Generalitat de Catalunya
Departament de Benestar Social i Família
Direcció General de Joventut

Amb la col·laboració de

Curs de
DIRECTORS
DE LLEURE

☻


