
Tallers d'estiu 2021  per adolescents i joves  
 
Aquest estiu, l’Ajuntament de Barberà del Vallès engega una nova oferta de tallers 
per a adolescents i joves de Barberà del Vallès, de l 21 de juny al 20 de juliol. 
 

L’oferta de tallers vol representar la diversitat d ’interessos i motivacions dels i les 
adolescents i joves de Barberà del Vallès per propo rcionar noves opcions de 

lleure, atractives, creatives i saludables durant l ’estiu. 
 
La incripció als tallers està organitzada de manera quinzenal, podent-se inscriure les 
quinzenes que es vulgui i podent també escollir els tallers que es volen realitzar a 
cadascuna.  
Cada taller tindrà una durada de dues hores diàries (de dilluns a divendres).  
 
 
Qualsevol persona entre 12 i 29 anys de Barberà del Vallès que estigui interessada 
a inscriure’s als tallers s'haurà de dirigir a l'adre ça electrònica 
estiubdv@gmail.com o al tèfon 620242191. 
 
 
Per a més informació:  

• Facebook i instagram: joves.barbera // adolescents.barbera 
• Pàgina web: www.bdv.cat/joventut 
• Reunió informativa: 14 de juny a les 18h de manera online. Caldrà informar de 

la vostra assistència a: estiubdv@gmail.com  
 
 
A continuació us deixem informació de cada taller:  
 

Dibuix i il·lustració  
Treu tot el teu potencial artístic i comença a crear! 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 11h 
Lloc de trobada: Equipament La Roma 
Via de Sant Oleguer, 6 

 
Escultura  
Et convidem a introduir-te a l’art de modelar, esculpir i crear tot allò que 
vulguis expressar!  
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14h 
Lloc: Equipament La Roma 
Via de Sant Oleguer, 6 
 
 
Autodefensa Feminista  
Crearem un espai on sentir-nos còmodes i augmentar la consciència i 
empoderament d’una mateixa. 
Horari: de dilluns a divendres de 16:30 a 18:30 h 
Lloc de trobada: Equipament La Roma 
Via de Sant Oleguer, 6  
 
 
 
 

 



Ioga  
Farem excercici i millorarem el nostre equilibri físic i mental.  
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 11 h 
Lloc de trobada: Equipament La Roma 
Via de Sant Oleguer, 6 

 
Fotografia  
Descobrirem com fer les millors fotografies amb els nostres mòbils. 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 11 h 
Lloc: Casal de Can Gorgs 
Ronda Catalunya, 85 
 
Producció musical  
Aprendrem els procediments, softwares i nocions bàsiques de 
composició musical per crear les nostres pròpies produccions. 
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 11 h 
Lloc: Casal de Can Gorgs 
Ronda Catalunya, 85 
 
Hip-Hop  
Farem una introducció a la Dansa Urbana - Hip Hop. 
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14h  
Lloc: Espai Jove La Roma 
Via de Sant Oleguer, 6 

 
Teatre  
Farem un tastet de les principals tècniques d'interpretació teatral. 
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14h 
Lloc de trobada: Casal de Can Gorgs 
Ronda Catalunya, 85 
 
Ukelele  
El millor instrument per gaudir amb les amistats i la família. En aquest 
estiu podrem aprendre les nostres cançons preferides. No cal tenir 
coneixements musicals.  
Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14h 
Lloc de trobada: Casal de Can Gorgs 
Ronda Catalunya, 85 
 
Art urbà  
Crearem i compartirem diferents modalitats d'art urbà. 
Horari: de dilluns a divendres de 16:30 a 18:30 h 
Lloc: Espai Jove La Roma 

  Via de Sant Oleguer, 6 
 
 
 


