
PROGRAMACIÓ DE JOVENTUT

TARDOR 2022 

OCTUBRE · NOVEMBRE · DESEMBRE



En aquest taller els joves podran

conèixer i profunditzar en els diferents

balls i danses urbanes actuals. 

Activitat gratuïta dirigida a joves

entre 12 i 16 anys. 

        Mad beats, col·lectiu especialitzat 

        en danses urbanes. 

        Del 21 d’octubre de 2022 al 10 de   

        febrer de 2023

        Divendres, de 18 h a 19 h

Aprendràs a desenvolupar habilitats

mitjançant pràctiques que posaran a

prova coneixements tècnics i teòrics per

a aconseguir imatges amb les edicions

posteriors de manera professional. 

Activitat gratuïta dirigida a joves

entre 12 i 16 anys. 

        Lluis Vaquero, dissenyador, 

        fotògraf i artista multidisciplinar. 

        Del 19 d’octubre de 2022 al 8 de   

        febrer de 2023

        Dimecres, de 18.30 h a 19.30 h

Fes un taller de robòtica educativa en

família compartint temps de qualitat amb

els teus fills i filles i amb altres famílies. 

Activitat gratuïta adreçada a famílies

amb infants entre 6 i 9 anys.

No calen coneixements previs.

        Niueduca, innovacio educativa.

        10 i 17 de novembre de 2022

        Dijous, de 17.30 h a 19.30 h
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TALLER DE DANSES URBANES EDICIÓ DE VÍDEO

ROBÒTICA EDUCATIVA

ROBÒTICA EN FAMÍLIA

ACTIVITATS A CAN BORRELL

Aprenentatge pràctic sense teoria a

partir de la creació i posada en marxa de

robots combinant la mecànica amb la

programació

Activitat gratuïta dirigida a joves

entre 12 i 16 anys. 

No calen coneixements previs.

         Niueduca, innovacio educativa.

         Del 4 d´octubre de 2022 al 7 de 

         febrer de 2023

         Dimarts, de 18.45 h a 19.45 h

        



Aprèn la tècnica de la il·lustració i pintura

sobre roba denim a través de

l’espontaneïtat, el disseny i la tècnica.

Treballa la textura, la llum, l’ombra, el

volum i crea meravelloses jaquetes i

peces pintades a mà.

Activitat gratuïta on l’alumne cal que

porti una peça de roba preferentment

denim 100% cotó. (Jaqueta, vestit o

pantalons)

        ElectrikNipples, il·lustradora. 

        Del 5 d’octubre al 30 de novembre   

        de 2022

        Dimecres, de 17.45 h a 19.45 h

L’artista Anna Bannanass ens endinsa en 

aquest fascinant món amb els dissenys 

més extravagants: amb pedreria brillant, 

amb traços imperceptibles que poden 

emular cels estrellats, làmines nacrades, 

cadenes daurades i miniflors...

Activitat gratuïta. 

        Anna Bannana / Sick Sad Studio. 

        25 de novembre, 2 i 16 de 

        desembre de 2022 

        Divendres, de 17.45 h a 19.45 h
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TALLER DE PINTURA SOBRE DENIM NAILS ART. TALLER D´UNGLES

ACTIVITATS A LA MARINETA

CONCERTS

EXPOSICIONS

        LEONOR SS 

        Banda punk-rock, mongoloide.

        Divendres 11 Novembre a les 20 h

       NO SOLO PUNK 2

        XERRADA

        Divendres 17 Novembre a les 19.30 h

       DISTÒPIA, Anna Bannana. 

       Inauguració 4 novembre a les 19 h 

       Fins el 17 de desembre de 2022

       Premi fotografia St Vicenç 23.      

 Inauguració 9 gener 2023 a les 19 h 

       Fins el 31 de gener de 2023

       El jardí d´Oniria. Electriknipples.

       Inauguració 2 febrer  2023 a les 19 h 

       Fins el 28 de febrer de 2023

       L´habitació del farmacèutic. 

       Mostra audiovisual col·lectiva 

       5 de maig 2023 a les 20 h

       Exposició fotogràfica IES Mollet. 

       Inauguració 8 de maig 2023 a les 19 h 

       Fins el 31 de maig de 2023



VOLS MILLORAR LA MUSICALITAT DE

LA TEVA BANDA?

Doncs apunta't al Combo!

 Guitarres, veus i teclats acompanyats

d'una base rítmica per millorar la vostra

interpretació grupal 

 L'objectiu és gaudir fent música alhora

que aprenem les bases de la

interpretació en grup, com són el ritme,

l'acompanyament i la improvisació.

Què més vols? No ho dubtis, sigui quin

sigui el teu instrument, el teu lloc és al

Combo!.

COM HO FAREM?

Cal fer la inscripció per mitjà de correu
electrònic a: 
joventut@molletvalles.cat 
cccanpantiquet@molletvalles.cat

Tancarem de manera personalitzada
les sessions amb els grups interessats i
un professor de música.
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CLASSE DE COMBO PER A GRUPS CÀPSULES DE MÀRQUETING

DIGITAL PER A GRUPS MUSICALS

ACTIVITATS A CAN PATIQUET

Augmenta la teva la teva presència

digital i fes una estratègia per omplir

els teus concerts! 

Millora la teva imatge digital com a banda

amb un assessorament personalitzat

adaptat al teu grup 

COM HO FAREM?

Cal fer la inscripció per mitjà de correu
electrònic a: 
joventut@molletvalles.cat 
cccanpantiquet@molletvalles.cat

Tancarem de manera personalitzada
les sessions amb els grups interessats.

        Paula Fernández. Consultora  
        de màrqueting digital. 



Fent servir eines de programari gratuïtes

per edició fotogràfica, construirem peces

comunicatives de manera fàcil i amb

acabat professional.

Activitat gratuïta dirigida a joves entre

12 i 17 anys. 

        Paula Fernández, consultora de 

        màrqueting digital

        13 i 20 de setembre

        Dimarts, de 18 h a 19.30 h

Què és i per a què serveix el màrqueting

de continguts?

Com aplicar aquesta estratègia a la meva

comunicació personal i d'empresa?

Tècniques d'escriptura persuasiva per a

diferents usos

Activitat gratuïta.

        Paula Fernández, consultora de 

        màrqueting digital.

        10 i 17 de novembre de 2022

        Dimarts, de 18 h a 19.30 h
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DISSENY PER A NO DISSENYADORS BUTLLETÍ DE NOTÍCIES AMB

MAILCHIMP

TALLER DE ROBÒTICA BEEBOT

ADREÇAT A FAMÍLIES

MÀRQUETING DE CONTINGUTS

ACTIVITATS AL MOLLET HUB

Crea un compte des de zero per començar

a lliurar butlletins als teus contactes.

Activitat gratuïta.

        Paula Fernández, consultora de 

        màrqueting digital.

        11 i 18 d´octubre

        Dimarts, de 18 h a 19.30 h

Apunta´t al taller i descobreix en família

el món dels robots infantils educatius.  

Activitat gratuïta.

        Niueduca

        21 i 28 d´octubre de 2022

        Divendres, de 18 h a 19.30 h



En aquest taller aprendràs  diferents receptes senzilles per començar a familiaritzar-te amb
els fogons. 

        Aida Grima           Dimarts del 6 setembre a 20 de desembre             De 18.30 h a 19.30h

ESèrie d’activitats adreçades a obrir el ventall de possibilitats d’esport en grup. Es faran
pràctiques de diferents esports.

En aquest taller aprendràs a millorar el teu anglès conversant, interactuant i jugant. 

Taller enfocat en la estimulació creativa dels joves a través de diferents tècniques
artístiques.

participa de la 3a edició del passatge del terror del Punt Jove, el circ terrorífic de l'Era. 

Vine al nostre taller de costura on aprendràs nocions bàsiques de costura  per gaudir
transformant, reutilitzant o començar a cosir el que vulguis.

        Acadèmia Global             Dimecres de 18.30 h a 19.30h

        14 i 28 de setembre / 19 d´octubre / 2, 16 i 30 de novembre / 14 de desembre

PASSATGE DEL TERROR DEL PUNT JOVE 
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TALLER ELS CUINETES

ACTIVITATS AL CENTRE CÍVIC L´ERA

Activitat gratuïta dirigida a joves de 12 a 17 anys. 

MOU-TE JOVE! Activitat gratuïta dirigida a joves de 12 a 17 anys. 

ENGLISH GAMES Activitat gratuïta dirigida a joves de 12 a 17 anys. 

TALLERS CREATIUS Activitat gratuïta dirigida a joves de 12 a 17 anys. 

Activitat gratuïta dirigida a joves de 12 a 17 anys. 

TALLER DE COSTURA Activitat gratuïta dirigida a joves de 12 a 17 anys. 

       Dilluns del 12 de setembre al 19 de desembre             De 18.30 h a 19.30h

        Vero Electriknipples          Del 8 setembre a 15 de desembre           De 18.30 h a 19.30h

        28 d'octubre de            18h a 19.30h

        Luisa Gonzalez             16 setembre / 14 octubre / 11 novembre / 16 desembre               

        De 18.30 h a 19.30h



En aquest marc, us presentem el nostre projecte artístic actual: La Cata.

La Cata porta cuinant-se des de setembre de 2021, i pretén fer una reflexió al
voltant de les diferents etapes de la vida interpretades com a un menú
degustació, tot plegat a través de la dansa i el teatre, amb una duració d'hora
i mitja aproximadament.
S'ha desenvolupat una peça artística per l'espai escenogràfic del teatre, amb
cos propi, dinàmica i amb esperit crític, des del punt de vista del jovent,
però amb l'objectiu d'arribar a tothom.
En aquesta proposta el públic viatjarà pel menú d'una forma emocional, a
vegades nostalgica, però sobretot, esperem, reflexiva. En canvi, en aquesta
proposta el públic no trobarà una lliçó

        Companyia Mad Beats. Dansa i teatre

        Dissabte 29 d´octubre

        A les 18 i 21  h

        Teatre de Can Gomà

CICLE DES DE L´ESCENARI

COMPANYIA MAD BEATS · TEATRE LA CATA

MURART
EXHIBICIÓ DE PINTURA MURAL 

       A càrrec de diferents artistes murals 

       Dissabte i diumenge 8 i 9 d'octubre 

       De les 10 a les 20 h

       Mur de la Ronda de la Farinera 
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