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CURSOS I TALLERS
Dimarts musicals:
5 / Toca bateria
5 / Taller de guitarra elèctrica
6 / Fem cançons
6 / Taller d'autoenregistrament
Dimecres formatius:
7 / Esquerda digital
7 / Danses urbanes
8 / Amigurumi
8 / Iniciació al ioga
Dijous lúdic:
9 / Escacs
9 / Fotografia Nocturna
10 / Creació de videojocs 3D
Divendres creatius:
10 / Club de rol
Dissabtes artístics:
11 / Grup de teatre
11 / Grup d'expressió corporal

ACTIVITATS DE CAP DE SETMANA 
13 / 28 i 29 de gener / Esquiada Jove
13 / 10 de febrer / Formació · Resolució de conflictes
14 / 18 de febrer / 5è Torneig comarcal de futbolí
14 / 3 de març / Sortida Barça-CSKA
15 / 4 de març / 1a Brainstorming musical
15 / 11 de març / SETEM · Voluntariat Internacional
16 / 18 de març / Dia del joc de Rol
16 / 25 de març / Curs de manipulador d'aliments
17 / 1 d'abril /  Jornada YouTuber · "Mamá, quiero ser YouTuber"
17 / 23 d'abril / Concurs de fotos · FEM Sant Jordi
18 / 6 de maig / Holifestival
18 / 12 i 13 de maig / Teatre: «CIRCenVIA»
19 / 20 i 21 de maig / Sortida de rol en viu
19 / 27 de maig / Dia de l’orgull Freak
20 / 17 de juny / Concurs comarcal de rap · Batalla de galls

PROGRAMACIÓ DE joVE



de l’ALT EmPORDà
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INSCRIPCIONS:
Oficina Jove de l'Alt Empordà
Anicet de pagès, 2 / Figueres
Telf: 972 67 37 28
www.empordajove.cat
O també et pots
apuntar a través de: 

ALTRES ESDEVENIMENTS 
21 / del 7 a l’11 de març / Setmana de la Mobilitat Internacional
21 / 8 de març / Dia de la dona
22 / 10 al 13 d'abril / Cursos de Premonitors
22 / 19 d'abril / Xerrada · Com organitzar un concert?
23 / 28 d’abril al 6 de maig / EMBARRACA’T 2017
23 / 1 de maig / Torneig 3x3 de bàsquet
24 / del 15 al 21 de juny / Setmana d'Acció Musical
24 / 1 juliol / Inici Casal Jove

INFORMACIÓ I SERVEIS
25 / Assessorament i informació
25 / Garantia Juvenil
25 / Aula d'estudi
26 / Espai creatiu · Buc d'Assaig
26 / Telecentre · ordinadors
27 / Agent comarcal de salut 
27 / 20a Campanya d'alimentació saludable
27 / Servei de Mobilitat Internacional





ELÈCTRICA
TALlER

DE GUITARrA
Toca 

BATERIA
Durada: 7, 14, 21 i 28 de març (4 sessions)
Dia / hora: dimarts, de 19 a 20.30 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 35 anys 
A càrrec de: Ricard Benet, guitarrista 
Preu: Gratuït
Ja toques la guitarra elèctrica? Vols descobrir-la? 
A l’Oficina Jove podràs fer-ho a partir d´un 
repertori que pot passar pel rock, el blues, el 
grunge o el funk... Aprèn tot tipus d´acords
i escales per fer acompanyaments, riffs potents
i improvisar solos trepidants.
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Durada: 7, 14, 21 i 28 de febrer (4 sessions)
Dia / hora: dimarts, de 19 a 20.30 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 35 anys 
A càrrec de: Arnau Grau, bateria
Preu: Gratuït
Descobreix el teu ritme intern! Si vols iniciar-te
o perfeccionar la tècnica que ja saps amb la 
bateria, apunta-t’hi! Podràs practicar amb l’ajuda 
de l’Arnau, de qui podràs aprendre a fer anar les 
baquetes com cal. Es treballarà el tempo i el ritme 
per aplicar-ho tant a la bateria com a la percussió 
en general.



Durada: 4, 11, 18 i 25 d’abril (4 sessions)
Dia / hora: dimarts, de 19 a 20.30 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 35 anys 
A càrrec de: Robert Molina, cantautor
Preu: Gratuït 
Com es compon una cançó? Com podem fondre 
lletra i música? Com fer una base de guitarra
per cantar? Fem cançons! Si t’interessa la
música i ets creatiu, vine a compartir una
estona amb nosaltres.
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CANÇONS!
FEM

Durada: 9, 16, 23 i 30 de maig i 6, 13 de juny (6 sessions)
Dia / hora: dimarts, de 19 a 20.30 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 35 anys 
A càrrec de: Carlos Espinoza, músic i productor
Preu: Gratuït
Curs per començar de zero en el món de l'estudi musical 
domèstic: des de l'enregistrament d'àudio fins a la 
mescla, passant pel so, el MIDI i la producció musical. 
Es donaran les bases necessàries perquè els músics 
puguin elaborar de les seves demos a partir d'un 
ordinador amb alguns dels programes seqüenciadors 
més comuns. Per realitzar aquest taller els alumnes 
han de portar, preferiblement, el seu portàtil.

HOME STUDIO

TALlER D’AUTOENREGISTRAMENT

MUSICAL



Durada: de febrer a maig
Dia / hora: dimecres, de 16 a 18 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: obert a tothom 
A càrrec de: Alumnes 4t ESO La Salle Figueres
Preu: Gratuït
Joves, tot i que sobradament preparats, ajudaran 
a tots aquells que vulguin aprendre a navegar per
internet, a relacionar-se a través de les xarxes 
socials, a utilitzar un telèfon intel·ligent o a 
treballar amb processadors de textos. Entra al
segle XXI i ajuda'ns a acabar amb l'esquerda
digital que ens separa!

Durada: febrer
Dia / hora: dimecres, de 17.45 a 19.15 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 12 a 21 anys 
A càrrec de: MIRA, capacitats per a la dansa
Preu: Gratuït
Sents com el teu cos vibra a cada pas?
Vols conèixer els diferents estils de danses 
urbanes? Doncs fes un pas endavant
i sintonitza amb els ritmes del carrer.
Anima’t, que això s’escalfa!
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L'ESQUERDA
DIGITAaL

URBANES
DANSES

Dimecres FORMATIUS



Durada: 15, 22 i 29 de març i 5 d'abril
Dia / hora: dimecres, de 18.30 a 20 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 35 anys 
A càrrec de: Alba, Fet a mà
Preu: Gratuït
T’agradaria aprendre a fer adorables ninotets de 
ganxet i explotar les teves habilitats creatives?
Tens el do de les manualitats i no saps com més 
innovar? Doncs aquest és el teu taller! Aprèn el 
sofisticat món del ganxet i sorprèn els teus amics
amb les creacions d’última moda.

Durada: 10, 17, 24 i 31 de maig
Dia / hora: dimecres, de 18.30 a 20 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 16 a 29 anys 
A càrrec de: Carme Malirach, Centre Arunai
Preu: Gratuït
Treballa cos i ment, units en una de les 
disciplines més antigues del món. Tant si ets 
practicant de ioga com si no n'has practicat mai, 
et convidem que t'apuntis a aquest curs per tal 
que t'introdueixis en el món del ioga kundalini.
Es començarà amb un nivell més bàsic i poc a 
poc s'anirà aprofundint en les diferents tècniques.
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Durada: de febrer a març
Dia / hora: dijous, de 18.30 a 20 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 12 a 21 anys
A càrrec de: René Alonso, Club Escacs Alt Empordà
Preu: Gratuït
Vols aprendre a jugar al joc d’estratègia més antic
i amb més combinacions? O bé ja en saps i vols 
millorar els teus moviments? Aprendràs obertures, 
sortides, defenses… per tal de fulminar l'enemic.

Durada: 6, 13, 20, 27 d'abril i 4, 11 de maig
Dia / hora: dijous, de 18.30 a 20 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 35 anys
A càrrec de: Marçal Escobedo
(fotògraf i realitzador audiovisual)
Preu: Gratuït
Descobreix l'apassionat món de la fotografia 
nocturna i d'esdeveniments musicals. És un curs
especialment pensat per a tots els amants dels 
concerts i de la nit. Realitzarem una experiència 
pràctica a l'Embarraca't.
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ESCACS
Fotografia
nocturna



videojocs

Curs de
creació de

Durada: tot l'any
Dia / hora: divendres, de 18 a 20 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 35 anys
A càrrec de: Oci Ficció
Preu: Gratuït / Inscripció prèvia / places limitades
Viu aventures increïbles en mons fantàstics i 
temps inversemblants. Introdueix-te en jocs com 
el Senyor dels anells, Star Wars, Aquelarre, 
Vampiro, Dungeons and Dragons... Llança els 
daus i que comenci l'aventura!

Durada: 18 i 25 de maig i 1 i 8 de juny
Dia / hora: dijous, de 19 h a 20 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 29 anys 
A càrrec de: EduKbits
Preu: Gratuït
Et mou el món dels videojocs? Et passes tardes 
senceres davant la pantalla i t’agradaria crear el 
teu propi videojoc? Doncs en aquest curs podràs 
aprendre, a través d’un programa senzill i lògic, a 
crear el teu propi videojoc en 3D!
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3D
Club de

Rol



Durada: de gener a abril
Dia / hora: dissabtes, de 10 a 13.30 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 21 anys
A càrrec de: A Mossegades
Preu: Gratuït / places limitades
Vols participar en el procés de creació d'una obra? 
Vols actuar, expressar i interpretar? Vols compartir la
teva vocació i les ganes d'estar a dalt d'un escenari? 
Vine i forma part de la companyia jove de teatre
i participa en una producció teatral que es
representarà al maig!

Durada: de febrer a juny
Dia / hora: dissabtes, de 16 a 18 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 21 anys
A càrrec de: A Mossegades
Preu: Gratuït / places limitades
Sents que et cal un espai per ballar, interpretar i 
gaudir de la música tot expressant corporalment
les teves emocions? Al grup d'expressió corporal 
treballarem el moviment i la dansa, partint de les
emocions, actituds i exercicis d'interpretació. Si 
tens ganes de moure't i expressar el que la música 
et fa sentir, no t'ho pensis més i vine a provar-ho!
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teatreGrup
de

Grup d'expresSió
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Dia / hora: 28 i 29 de gener
Lloc: Sortida des de l'Estació d'Autobusos
de Figueres
Participants: de 14 a 35 anys
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Preu: 100 €
Reserva el proper cap de setmana del 28 i 29 de 
gener de 2017, perquè arriba l'Esquiada Jove!
(Inclou bus, allotjament, sopar de dissabte i esmorzar 
de diumenge, 2 forfaits per al dissabte i per al
diumenge i assegurança).

Dia / hora: 10 de febrer
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: Obert a tothom 
A càrrec de: Núria Tarifa, agent comarcal de Salut
Preu: Gratuït 
Tant per a aquelles persones que pertanyen a entitats, 
com per a d’altres que vulguin recursos, tècniques i 
respostes pràctiques per millorar les seves habilitats 
pel que fa a resolucions de conflictes, l’agent 
comarcal de salut oferirà una xerrada formació 
encarada a respondre tots els dubtes.

       Formació 
Resolució de
  conflictes

Esquiada
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Dia / hora: 18 de febrer
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 35 anys
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Preu: Gratuït i amb premis 
Cinquena edició del Torneig Comarcal de 
Futbolí per parelles, a l'Oficina Jove de l'Alt 
Empordà. Vine i deixa-t’hi les mans!

Dia / hora: 3 de març a les 18 h
Lloc: Barcelona
Participants: de 14 a 29 anys
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Preu: 20 €
T'agrada el bàsquet i vols veure un dels 
clàssics d’Europa? Des de l'Oficina t'ho posem 
fàcil. Vine a inscriure-t’hi i podràs viure un 
partidàs en directe, i fer-te una foto amb els 
jugadors del Barça!

comarcal de

Sortida5è Torneig

futbolí
Barça
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Dia / hora: 4 de març a les 11.30 h
Lloc: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Participants: obert a tothom
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Preu: Gratuït / places limitades
Primera trobada de joves músics per compartir, 
debatre i aportar noves idees per impulsar i millorar
l’escena musical empordanesa. Moderat pel músic i 
cantant Joanjo Bosk, parlarem, debatrem i al final
brindarem, tot fent un pica-pica, pel futur de la 
música a la nostra comarca.

Dia / hora: 11 de març a les 18 h
Lloc: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Participants: obert a tothom
A càrrec de: SETEM · Voluntariat Internacional
Preu: Gratuït / places limitades
Tens ganes de viatjar a un altre país, participar en
un projecte de voluntariat i formar part d’un camp
de solidaritat? Doncs aquesta és la teva oportunitat 
per trobar resposta a totes les teves preguntes.

SETEM
Internacional

1a TROBADA /
BRAINSTORMING DE

JOVES MÚSICS
Voluntariat
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Dia / hora: 18 de març
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 14 a 29 anys
A càrrec de: Oci Ficció
Preu: Gratuït 
No tens ni idea de jugar a rol i vols saber de què 
va? O bé ets un expert en rol i vols compartir-ho 
amb més gent? Aquest és el dia per posar sobre 
la taula, i en paral·lel, diferents partides de rol 
dirigides per màsters destacats, a més de 
descobrir WarGames, jocs de taula, i participar
en sortejos de merchandising!

Dia / hora: 25 de març
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: A partir de 16 anys / places limitades
A càrrec de: Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Preu: 15 €
Dirigit a totes aquelles persones que vulguin 
ampliar la seva formació i convisquin amb àmbits 
relacionats amb la manipulació d'aliments.

DIA DEL JOC Curs de
Rolde manipulador

d'aliments



"Mamá, quiero

ser YouTuber"
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Dia / hora: 1 d'abril
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: obert a tothom
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Preu: Gratuït
Has pensat a fer un canal de YouTube i que els 
teus vídeos es tornin virals? O bé fa temps que 
intentes que els teus posts aconsegueixin més 
públic i s'acoblin al target que tu vols? Descobreix 
els secrets d'aquest món amb els YouTubers més 
destacats del territori.

Dia / hora: 23 d'abril
Lloc: comarca de l'Alt Empordà
Participants: obert a tots els participants
de l'Alt Empordà
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Preu: Gratuït i amb premis
Fotografia i comparteix a través de les xarxes socials 
la teva Diada de Sant Jordi. Explota la teva creativitat 
i aconsegueix algun dels fantàstics premis que 
oferim des de l’Oficina Jove de l’Alt Empordà
i demostra que ets tot un artista.

FEM SANT Jordi

Jornada YouTuber Concurs
de fotos
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Dia / hora: 6 de maig
Lloc: Figueres
Participants: de 12 a 35 anys
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Amb l'estiu a punt d'arribar, es farà una gran 
festa inspirada en la antiga tradició hindú del 
llançament de pols de colors, acompanyada de 
música en viu, animació, llums, colors i moltes 
sorpreses, que aniran sorgint al llarg de la festa!

Dia / hora: 12 i 13 de maig
Lloc: La Cate – Espai Cultural Figueres
Participants: obert a tothom
A càrrec de: Grup de Teatre de l'Oficina Jove
Preu: 6 €
Representació final del treball realitzat amb el Grup 
de Teatre de l'Oficina Jove de l'Alt Empordà,
«CIRCenVIA presenta: Equilibris», sota la direcció de 
A Mossegades, al llarg dels mesos d'octubre a maig.
Una obra de creació pròpia on els joves expressaran 
les seves reflexions en el món del cabaret i el circ.

Holifestival
Teatre:

CIRCenVIA
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Dia / hora: 20 i 21 de maig
Lloc: pendent de confirmar
Participants: a partir de 16 anys
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Si ets un fanàtic dels jocs de rol ja et pots 
apuntar aquest dia a l'agenda! Vine a gaudir 
d'una estada de dos dies en una casa de 
colònies fent rol en viu amb el teu grup
d'amics i aprofita per conèixer persones
amb les mateixes inquietuds.

Dia / hora: 27 de maig
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: obert a tothom
A càrrec de: GM Zone
Preu: Gratuït
Ets un veritable freak? Estimes el manga, els 
videojocs, els còmics, el màgic, llegir, les sèries
de culte o la cultura japonesa per sobre de totes
les coses? Si la resposta és sí, no dubtis a passar
un dels millors dies de la teva vida a l'Oficina Jove
tot cridant: “Orgull freak !”.

Dia de
l'OrgulL

FreakRol
Sortida de

viuen
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Dia / hora: 16 de juny, a les 18.30 h
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: obert a tothom
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
i Poetas Urbanos - Figueres
Preu: Gratuït
Concurs en què els joves improvisen lletres de rap. 
Es caracteritza per ser una creació espontània feta 
al moment, improvisada sobre bases musicals,
alhora que es rapeja i s’expressa lliurement
i amb bon ritme.
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Dia / hora: del 7 a l’11 de març
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 16 a 35 anys
A càrrec de: Oficina Jove, Nexes i SETEM
Preu: Gratuït
Setmana dedicada a la mobilitat internacional en 
la qual aprendràs a redactar un currículum i una 
carta de presentació en anglès, així com 
estratègies per marxar a treballar a l'estranger, 
en projectes de voluntariat europeu (SVE)
o de solidaritat amb els països del sud.

Dia / hora: 8 de març
Lloc: Figueres
Participants: obert a tothom
Preu: Gratuït
Acte de performance i debat en contra de les 
violències de gènere per recalcar la necessitat
de lluitar en contra de les desigualtats envers
a la dona, que es perpetuen des d’una societat
masclista i patriarcal.

Setmana DE LA Mobilitat
internacional Dona

Dia DE LA
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Dia / hora: del 10 al 13 d'abril
Lloc: Pre1 - Casa de colònies El casal de l’Albera 
(La Jonquera) / Pre2 i PreSuperior - Casa de 
colònies Ca n’Oliver (Pontós)
Participants: de 14 a 17 anys
A càrrec de: Escola Empordà
Preu: 175 €
Curs intensiu de premonitor de lleure per a 
introduir-te el món de l'educació no reglada.
Anima’t i descobreix un món apassionant!

Dia / hora: divendres 19 d’abril, a les 19.30 h
Lloc: Oficina Jove de l’Alt Empordà
Participants: obert a tothom
A càrrec de: Jaume Massaguer, promotor i director
del Festival In-somni
Preu: Gratuït / places limitades
Ets membre d’una associació o un col·lectiu?
Ets un músic principiant? Se’t dona bé organitzar 
saraus? Si es així, vine a compartir una estona amb 
aquest interessant ponent per aprendre els secrets
de com organitzar bé un concert de música. Criteris
i estratègies per tal que el vostre esdeveniment
tingui tot l’èxit possible.

COM ORGANITZARxerRada:

CONCERT?UN



Dia / hora: 28 d’abril al 6 de maig
Lloc: Plaça Europa
Ja arriba l’esperat Embarraca’t 2017, 
referent d’oci juvenil i musical de la 
comarca. Trobareu concerts, activitats 
variades i gratuïtes durant les Fires i Festes 
de la Santa Creu tot gaudint de l’ambient 
que aporta cada entitat a la seva barraca.
El dia 28 d'abril, també trobareu el punt 
d'informació nocturn (SOM.Nit) que tracta 
sobre la prevenció d'alcohol, drogues i sexe.
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Dia / hora: 1 de maig
Lloc: pistes exteriors del Pavelló Municipal de Figueres
Participants: a partir de 14 anys
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Preu: Gratuït i amb premis
Reviu la màgia del bàsquet amb la 4a edició del 
Campionat de Bàsquet 3x3 de les Fires i Festes
de Santa Creu. Feu un equip d'entre 3 i 5 jugadors
i demostreu qui és el rei de la pista!

bàsquet
3x3 de2o17
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Dia / hora: del 15 al 21 de juny
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: obert a tothom
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Preu: Gratuït
Per tercer any celebrem la Setmana d’Acció Musical, 
que gira al voltant del Dia Internacional de la Música,
amb activitats i tallers relacionats amb la música i els 
joves. Aquest any la cloenda serà el dimarts 21 de
juny amb l’activitat “Buc al Carrer”, en què els grups
de música del buc d’assaig oferiran al públic assistent
petites actuacions com a assaig obert.

Dia / hora: 3 de Juliol
Lloc: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Participants: de 12 a 16 anys
A càrrec de: Oficina Jove de l'Alt Empordà
Parc aquàtic, acampada, caiac, excursions, 
paddle surf, gimcanes, sortides, paintball, 
bici, piscina, futbolí, tallers, jocs... i molt més 
en un espai on tu tries i decideixes què fer. 
Vine i descobreix què fa únic el casal jove!

INICI DELSETMANA
D'ACcIÓ Casal JoveMUSICAL



Dia / hora: de dimarts a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 20 h
Espai dotat de llibres de consulta, viatgeteca, pissarra i ordinadors per a joves que vulguin tenir un espai

on fer els deures o estudiar tranquil·lament. Alhora també s'ofereix suport als estudiants de la UOC en
recollida de títols, informacions i retorn de llibres, així com informació i espais als estudiants de la IOC.

Aula d'estudi Punt UOC

Dia / hora: de dimarts a divendres, de 16 a 20 h
Atenció personalitzada i específica per a joves que tinguin dubtes o 
preguntes d'àmbits formatius, laborals, d'oci o salut. És recomanable 

demanar cita prèvia (asanchez@altemporda.cat ). i informació
Dia / hora: els dilluns, de 9 a 14 h, i de dimarts a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 19 h
Servei d'assessorament i acompanyament en el programa per a joves de 
16 a 29 anys que no estiguin estudiant i es trobin actualment sense feina. 
S'ofereixen eines, cursos i ofertes laborals per canviar aquesta situació. 
www.facebook.com/garantiajuvenil.altemporda

i SERVEISINFORMACIÓ
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Garantia

Tots els serveis són gratuïts / Anicet de Pagès, 2 / Figueres / 972 67 37 28

AsSesSorament



Dia / hora: els dilluns, de 9 a 16 h, i de dimarts a divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h
Sala d'ordinadors per a consulta i per a la realització de treballs o tràmits administratius.

Telecentre /Sala
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d'ordinadors

Dia / hora: de dimarts a divendres, de 16 a 21 h, i dissabte, de 9 a 14 h
Doble espai on els joves poden demostrar la seva vena artística i potenciar la seva creativitat. Per una
banda, hi ha el Buc d'Assaig, una sala insonoritzada i equipada per a la pràctica musical de grups o
solistes, i per l'altra, la sala d'arts escèniques per practicar dansa, teatre o ball.
En ambdós espais es realitzen cursos, tallers i masterclass. També es cedeix els espais per hores perquè els 
joves practiquin lliurement. L'Oficina Jove també ofereix un servei d'assessorament i d'informació musical.

Buc d'AsSaig
Espai Creatiu



Dia / hora: els dimarts, d’11 a 13 h,
a l'Oficina Jove de l'Alt Empordà
Atenció personalitzada i acompanyament per
a joves que vulguin anar a estudiar, treballar o 
realitzar tasques de voluntariat a l'estranger.
Per a més informació contacteu amb: 
mjnavarro@altemporda.cat

Dia / hora: els dijous de febrer a abril, a l'Escola d'Hostaleria 
(adreçat a alumnes de 3r i 4t d'ESO).
Conscients que l'adolescència és una etapa essencial per 
aprendre a menjar adequadament, per a l'adquisició d'hàbits 
i per a prevenir possibles trastorns de la conducta 
alimentària, s'organitza la 20a Campanya d'alimentació 
saludable adreçada als joves de la comarca.
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Internacional

Agent Comarcal de Salut
Dia / hora: dijous, de 16 a 19 h
Informació i assessorament especialitzat sobre tot allò que angoixa o preocupa els joves en temes
de salut. L'atenció és portada a terme per una professional d'aquest àmbit amb total confidencialitat.
És recomanable demanar cita prèvia: agentsalut@gmail.com

saludable
20a Campanya

d'alimentació

Servei de
Mobilitat




