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Castellar inaugurarà dissabte 23 d’octubre el nou equipament
juvenil “La Fàbrica”, situat a l’Espai Tolrà

Dijous 14 d'octubre de 2021

Durant tota la tarda hi haurà activitats diverses, i al vespre s’han programat
els concerts dels grups Lòxias i El Pony Pisador

Castellar del Vallès inaugurarà dissabte 23 d’octubre el nou equipament juvenil de
l’Espai Tolrà. Es tracta d’un espai que s’ha batejat amb el nom La Fàbrica i que té
per objectiu esdevenir un equipament de referència per al jovent castellarenc a partir
de 12 anys, amb una oferta estable de serveis com ara workshop (espai per fer
treballs en grup), bucs d’assaig i cessió de sales, d’altres de més puntuals com aula
d’estudi o cursos trimestrals, i també propostes culturals, formatives i lúdiques que
tindran lloc les tardes del segon i l’últim dissabte de cada mes.

Per a la posada de llarg de La Fàbrica s’ha organitzat una gran festa gratuïta que
engegarà a les 16 hores i s’allargarà fins entrada la nit, amb dos ambients que
oferiran activitats diverses. Així, d’una banda, entre les 16 i les 20 hores,
l’equipament, situat al carrer de Portugal, acollirà tres propostes lúdiques: “Drink
and Draw” (de 17 a 19 h), un espai per a l’art i la pintura; “Parkour” (de 16 a 20 h),
per provar aquesta activitat que consisteix a desplaçar-se pel medi urbà superant els
obstacles que es troben en el camí; i “Tarda Retro Gamer especial Nintendo” (de 16
a 20 h), per poder jugar als videojocs més exclusius.

Més tard, a les 20.30 h, les activitats es traslladaran a la Sala Blava de l’Espai Tolrà,
on es podrà gaudir d’un doble concert: primer, del grup local Lòxias (20.30 h) i, tot
seguit, d’El Pony Pisador, un dels grups que va haver de suspendre el seu concert
previst durant la Festa Major. La reserva d’entrades, que serà única per a les dues
actuacions, s’activarà dilluns, 18 d’octubre, a www.auditoricastellar.cat.

Val a dir que per a l’organització d’aquesta inauguració s’ha comptat amb la
col·laboració de Vilabarrakes, que oferirà servei de bar, i que, a l’hora dels concerts,
també hi haurà servei de menjar amb la “food truck” de Bakana.

A més, durant tota la jornada es repartirà, fins a exhaurir existències, marxandatge
de La Fàbrica a tothom que hi estigui interessat.

La Fàbrica, un espai en què els joves siguin els protagonistes

“Un espai en què els joves siguin els protagonistes, on es doni resposta a les
seves demandes, necessitats i inquietuds i on es faci tot allò que sigui del seu
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interès”. Així ha definit el regidor de Cicles de Vida, Dani Pérez, l’objectiu
principal d’aquest nou equipament. És per això que, a l’hora de definir com havia de
ser i què hauria d’oferir, “s’han tingut molt en compte les opinions d’aquest
col·lectiu, a través dels fòrums de participació que ja hi ha creats i que estan en
contacte permanent amb els instituts de la vila”. Precisament, els grups Fòrum
Jove, Taulacció i Cogestió tindran un espai a La Fàbrica.

Altres serveis que els joves tindran a la seva disposició a La Fàbrica són el Servei
d’Atenció Juvenil, que hi serà cada tarda de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores, i
“Jove, t’escoltem”, que s’hi podrà trobar els dijous de 17 a 19 hores.

El primer, tal com ha explicat Pérez, “substitueix l’antic punt d’informació
juvenil, i oferirà als joves assessorament sobre temes diversos com formació,
habitatge, salut o sexualitat”. Pel que fa a “Jove, t’escoltem”, aquest és un servei
que es prestarà conjuntament amb la Regidoria d’Atenció Social als joves que
vulguin acompanyament individualitzat i confidencial; “els nois i noies tindran a
la seva disposició professionals que els escoltaran i els donaran eines i pautes
per fer front a necessitats de caràcter emocional i social”.

Tota la informació sobre els nous serveis i activitats que es podran trobar a La
Fàbrica estaran disponibles ben aviat al web municipal.
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