
ACTIVITATS

Inauguració del Racó del Medi Ambient

Dijous 3 de gener, a les 18 h

Com cada mes, fem difusió temàtica mitjançant els “racons” a l'entrada de La Casa 

Gran. Aquest mes de gener el dediquem al medi ambient; amb informació sobre  la 

campanya A Gavà menys residus i més reciclatge, la deixalleria, consells per a reduir, 

reciclar  i re utilitzar….

Pots visitar el racó durant tot el mes.

Flaix Formatiu: Assagem l’entrevista de feina. 

Dimecres 9 de gener, de 18.30h a 20.30 h 

Has fet poques entrevistes de feina i encara et poses nerviós? Vine a La Casa Gran i 

practicarem.

Cal inscripció. Inscripcions a La Casa Gran a partir del 2 de gener.

Concert Insurance i The Mowers

Dissabte 12 de gener, de 19 a 21h

Dins de la programació del circuit musical de Gavà

Taula rodona: Debat sobre els diferents models de consum

Dijous 24 de gener, de 18 a 20 h.

Tabac, cafè, xocolata, llet, Quins productes consumim? Sabem d’on ve? On l’hem 

comprat? Quins intermediaris hi ha? I els envasos? l’etiquetatge?

Ens qüestionarem què i com consumim i com afecta a la sostenibilitat del planeta.

El Convidat del mes: SOS Delta. 

Dijous 31 de gener, de 18 a 20 h.

Coneixerem una plataforma de defensa del territori del Delta.

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL

Al Punt d'Informació Juvenil hi trobaràs informació sobre tot allò que et pugui 

interessar: estudi, treball, mobilitat internacional, cultura, lleure, cooperació, esports, 

turisme...

També t’ajudem a impulsar les teves idees o iniciatives. Si alguna cosa et volta pel 

cap, no ho dubtis i digues la teva!

Horari: Dilluns de 10 a 13h i de dilluns a dijous de 17 a 20.30 h.

ASSESSORIES

I si necessites informació o assessorament més específic, demana informació sobre 

les diferents assessories que t’oferim i reserva la teva hora!!

 Assessoria Acadèmica : Dilluns de 17.30 h a 20.30 h 

 Assessoria d' Emancipació ( laboral i  habitatge): Dimarts de 17.30 h a 

20.30 h

 Assessoria de Mobilitat Internacional (c/ 15 dies): Dimarts de 17.30 h a 

20.30 h

 Assessoria de salut: Dimecres de 17.30 a 20.30 h

 Assessoria d'Associacionisme: Dijous de 19 a 20.30 h 

Si tens alguna consulta vine’ns a veure, envia’ns un correu electrònic 

puntdinformacio@gava.cat o truca’ns al 93.635 54 35

mailto:puntdinformacio@gava.cat


TALLERS JOVE MOU-TE!

Grafologia

Dijous  7, 14, 21 i 28 de febrer, de 18.30 a 20.30 h
A La Casa Gran 
Preu: 20 €

Iniciació al coaching

Divendres 1, 8 , 15 i 22 de febrer, de 18.30 a 20.30 h
A La Casa Gran 
Preu: 30 €

Danses africanes

Dissabte 2, 9, 16 i 23 de març, 18 a 20 h

A La Casa Gran 

Preu: 20 €

Enganxa’t al ganxet

Dijous 7, 14, 21 i 28 de març, 19 a 21 h

A La Casa Gran 

Preu: 30 €
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Informació i inscripcions 
Tallers

A partir del 2 de gener
A l’Ajuntament de Gavà (plaça Jaume 
Balmes s/n). Segona planta
Dilluns de 12 a 14 h
Dimarts i dimecres, de 10 a 14 h
Dijous, de 12 a 13 i de 17 a 18.30 h

Telèfon: 93 263 91 00 Ext.9394


