Què fem?

Punt d'informació juvenil
Satisfem les demandes d'informació i dubtes

Casal de joves:
– Jocs per passar la tarda jugant amb
la teva colla
– Xerrades informatives i formatives
– Cinefórums
– Tallers en diferents àmbits (artístics,
muscials, ball,...)
– Masterclass d'una tarda amb ponents
que compartiràn amb nosaltres el seu
talent.
– Concursos i campionats

A més a més:

(tot i que no figuri aquí, demana-la):
– Educació: orientació, beques i ajuts, oferta
formativa complementària del Bages, fira de
l'estudiant…
– Treball: borsa de treball, orientació en
creació d'empreses, recusos per trobar feina
per internet, currículums, preparar-te per
entrevistes,...

– Vols crear una nova revista
amb els temes que més
t'interessen? D'aqui poc durem
a terme la primera reunió per
crear un grup que
desenvoluparà el primer
número del nou magazine per
al poble: demana informació!!!

– Habitatge: borsa de pisos en venda i lloguer,
compartir pis, ajuts per pagar el lloguer,...
– Movilitat: comparitr cotxe, programes

Vols que la teva opinió i els teus
suggeriments es tinguin en compte?
Creus que podem fer alguna cosa més
per tu?Pots oferir quelcom interessant
per la resta?
Omple les butlletes disponibles a
diferents establiments del poble o al
casal de joves (a la Plaça del Bo-Bo)
O vine i en parlem!

erasmus, intercanvis, camps de treball
nacionals o a l'estranger,...

– Equips informàtics a
disposició dels usuaris.

– Salut: hàbits saludables, alimentació, sexe,
drogues,...
– Oci: xarxa d'albergs, oferta d'oci del Bages,
oferta d'oci de temporada,...
– Entorn: entitats solidàries i ONG,
voluntariats, gènere, banques étiques,...

– Espai per a que puguis
compartir el teu talent
(xerrades, cursos, tallers...)

Horari d'atenció i obertura

Dilluns, Dimecres, Dijous i
Divendres: de 17 a 20h.
Dissabte: de 10 a 13h.
On ens pots trobar?

Casal de joves

Plaça del Bo-Bo nº 5 C
Ajuntament de
Monistrol de Montserrat

meskjove@hotmail.com
www.monistroldemontserrat.cat

o troba'ns a Facebook
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