
casal jove
horaris

tots els dies

vandellòs i l’hospitalet de l’infant

agenda jove 
vandellòs i l’hospitalet de l’infant

generIfebrerImarçI2016

dimarts dimecreS dijous divendres dissabte

C.J. Vandellòs  (Passatge de Cal Marino)
C.J. de l’Hospitalet de l’Infant (Escoles Velles)

CASAL DE JOVES DE L’HOSPITALET
De dimarts a dijous I de 16h a 20h
Divendres i dissabtes I de 16h a 21h

CASAL DE JOVES DE VANDELLÒS
Divendres i dissabtes I de 16h a 00h
Diumenges I de 16h a 20h

joventut@vandellos-hospitalet.cat
casaljovesvh@gmail.com

977 56 90 26

http://blocs.xarxanet.org/cjvandellos

 http://www.facebook.com/joventutvh

http://www.youtube.com/user/casaljovesvh

@joventutvh

@joventutvh

Direcció General de Joventut

Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant
Regidoria de Joventut

Hora del deure  
16h a 18h 
L’hospItaLet

ZuMBa
18h
L’hospItaLet

aNGlÈS
19h
L’hospItaLet

reStauracIó 
MoBleS
18h
L’hospItaLet

reBoSterIa
18h
L’hospItaLet

cINeMa
21h
VanDeLLòs

teatre
16h
L’hospItaLet

reBoSterIa
18h
VanDeLLòs

Be Free



gener marçKick Power 

aniversari casal de Vandellòs

PasquaJove16

gratuït I  cal inscripció

gratuït

gratuït I  cal inscripció

gratuït I  cal inscripció

taller de “la meva màscara”

dinàmiques en anglès

Si has estat buscant un entrenament definitiu, que treballi a reforçar la resistència de la 
majoria dels teus músculs i, a més, t’ajudi a mantenir un equilibri espiritual i mental, ja 
pots comptar amb un nou esport que cada dia guanya més adeptes.
Kick Power són uns exercicis que usen moviments de les arts marcials i la boxa, combi-
nant-los amb una coreografia musical.

El Casal de Joves de Vandellòs celebra el seu setè aniversari i us convida a passar una 
tarda agradable i divertida. Dissabte 12 de març a partir de les 16 h. vine al Casal i 
juga al Làser Tag, balla, canta, riu... T’ESPEREM!!!

Consulteu el programa específic.

El Taller de Màscares, és una activitat divertida per aprendre i desenvolupar la imagina-
ció a través de la creació de divertides màscares. És un taller que encaixa perfectament 
per Carnestoltes. Descobreix tot un món màgic de personatges fantàstics que s’ama-
guen darrere una màscara!

Recopilació de jocs i dinàmiques que pretén estimular i potenciar l’aprenentatge i l’ús 
de l’anglès. 

febrer

taller de Bijuteria 

Festa de l’orgull Zombi 

*el casals de Joves taNcaraN dissabte 6 i diumenge 7 de febrer

* del 4 al 6 els casals de Joves taNcaraN per la sortida 
tok’l 2 esquiada a Vallnord

*el casal de Joves de l’Hospitalet taNcarÀ el dissabte 12

gratuït I  cal inscripció

gratuït I  cal inscripció

gratuït I  cal inscripció

L’objectiu del curs és que els participants aprenguin habilitats manuals i desenvolupin la 
seva creativitat lliurement confeccionant diversos accessoris en Bijuteria. Un taller d’oci 
creatiu on els joves podreu gaudir de l’expressió artística a través de projectes realitzats 
amb les mans i amb materials a l’abast de tots. 

Aprofitant el dia de l’orgull zombi i el dia mundial contra el càncer, farem una festa 
temàtica zombi, aprofitant que és carnestoltes i recaptarem diners per l’Associació NEN 
http://asociacion-nen.org/ que és de de nens i nenes amb Neuroblastoma.

dissabte, 20
a l’hospitalet

diumenge, 21
a vandellòs

dijous, 4
a l’hospitalet

dissabte, 12
a vandellòs

del 18 al 28
dissabte, 30

a l’hospitalet
diumenge, 31
a vandellòs

diumenge, 24
a vandellòs

dissabte, 16
a l’hospitalet

diumenge, 17
a vandellòs

campionat de Just dance
Per als que els agrada més el ball, el dissabte 27 i diumenge 28 oferim un campionat de 
Just Dance. A veure qui és el millor ballarí o la millor ballarina de tots.

dissabte, 27
a l’hospitalet

diumenge, 28
a vandellòs


