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Castellar Jove obre inscripcions a cursos i tallers adreçats a nois i
noies de 12 a 29 anys que tindran lloc al juliol

Dimarts 1 de juny de 2021

L’Ajuntament de Castellar, a través de Castellar Jove, ha obert les inscripcions a
diversos cursos i càpsules formatives i d’esbarjo adreçades a nois i noies de 12 a 29
anys que tindran lloc a la vila al mes de juliol, en el marc del Juliol Jove.

Les propostes programades, pel que fa a les càpsules, són les següents:

Balls urbans - del 05 al 09/07, de 10 a 12 h
Fotografia i xarxes socials - del 12 al 16/07, de 10 a 12 h
Teatre musical - del 12 al 16/07, de 18 a 19.30 h
Ukelele - del 19 al 23/07, de 10 a 12 h
Tècniques artístiques - del 26 al 30/07, de 10 a 12 h

A més, s’han previst cursos sobre:

Per poder participar a les activitats, que són gratuïtes, cal omplir el formulari web
que s’ha habilitat a www.castellarvalles.cat/estiujove.

A més d’aquestes propostes que funcionen amb inscripció prèvia, se n’han
programat dues més que seran obertes a tothom, tot i que hi haurà control
d’aforament: els dijous 8 i 22 de juliol, els i les joves, sessions de videojocs de 17 a
21 h, i els dijous 15 i 29 de juliol, sessions de jocs de taula de 17 a 20 h.

Els divendres seran “La nit del riure”

D’altra banda, Castellar Jove, juntament amb la Regidoria de Cultura, ha programat
per a les nits dels divendres 9, 16, 23 i 30 de juliol, unes vetllades a la plaça d’El
Mirador que s’han batejat com “La nit del riure” i que s’inclouran en la programació
de les Nits d’Estiu.

Les propostes, que tindran lloc a les 21.30 hores, consistiran en unes sessions de
monòlegs a càrrec d’En Peyu, Pepi Labrador, Miguel Ángel Marín i Eva Cabezas,
respectivament.

La venda d’entrades en línia per assistir a aquestes nits de monòlegs s’obrirà al llarg
de les properes setmanes a la pàgina web de l’Auditori, www.auditoricastellar.cat.
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