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ESPAI JOVE - Can Jalpí

#pinedadiuprou

DIA
INTERNACIONAL

(Activitats adreçades als joves d’entre 12 i 16 anys)
Del 22 al 30 de novembre, tots aquells/es joves que
ho vulguin podran gaudir de les activitats següents:

Exposició d’imatges

Exposició d’imatges a l’entrada del servei per tal de
donar a conèixer la campanya que es porta a terme
aquella setmana a l’Espai Jove.

I tu com lligues?

Es plantejarà un mural amb dues columnes, una amb
maneres de lligar de forma positiva i l’altre, amb
maneres no massa útils per lligar. Tots aquells que
vulguin podran escriure les maneres de lligar que han
viscut o creguin més adequades. Amb tot el recollit
s’elaborarà un decàleg amb conductes positives per
relacionar-se que quedarà exposat al servei.

Un eslògan contra la violència

Es promourà un concurs d’eslògans que promoguin
les bones relacions entre joves. El guanyador donarà
nom a la campanya de l’any vinent. Podrà participarhi qualsevol jove que vingui a l’Espai Jove. Es penjaran
fils de paret a paret perquè tothom pugui anar penjant
el seu paper amb un eslògan i el contacte (nom i
cognoms).
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• Associació de Dones Pinedenques
• Biblioteca M. Serra i Moret
• Cercle Artístic de Pineda de Mar
• Centres Oberts El Nus i La Baldufa
• Ràdio Pineda
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Es plantegen dues activitats tancades amb inscripció prèvia:

•Taller 'Enrotlla't de bon rotllo!': Adreçat

a joves de 16 a 18 anys amb la finalitat de crear una
exposició per parlar de relacions entre joves: amor,
sexe, MTS, joc, riscs, alternatives... Es portarà a
terme els dies 23, 24 i 30 novembre i 1 de desembre.
(Taller coordinat amb el Programa Intermunicipal de
Drogodependències).

Ajuntament
de Pineda de Mar

•Taller 'Mites i realitats': Activitat adreçada

a joves de 14 a 16 anys amb l’objectiu de poder
fomentar relacions constructives basades en
l’empatia, l’expressió de sentiments i la resolució de
problemes de forma assertiva. Es portarà a terme el
dimecres 23 de novembre.
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