Nota de premsa
Terrassa, 11 de juliol de 2017

Districte Jove proposa una variada oferta d’activitats
d’estiu per a adolescents i joves de 12 a 25 anys
Enguany el programa d’estiu s’ha dissenyat amb la implicació dels i les joves

Districte Jove proposa més de 40 activitats fins el 21 de juliol obertes a adolescents i
joves de 12 a 25 anys. Com és habitual, el programa inclou activitats esportives,
musicals i artístiques, entre d’altres, per tal d’arribar a un públic molt ampli. Enguany
el disseny del programa és fruit d’un procés en què educadors i educadores de
Districte Jove han buscat la participació dels usuaris i usuàries habituals del DJ
durant el curs. Les activitats van començar el passat 29 de juny i, fins el 21 de juliol,
encara es pot participar a les següents:
Cinema a la fresca:
Espai Bit i Punt Maurina, 13/07 de 22.00h a 00.00h
Fotografia nocturna:
Casa Baumann, dia 13/07 de 22.00h a 00.00h
Torneig de tennis taula + Pista d’skate:
Casa Baumann i Punt Maurina, dia 11/07 de 18.00h a 21.00h
Torneig esportiu nocturn:
Lokal de Sant Llorenç, dia 18/07 de 21.30h a 23.30h
Gimcana esportiva:
Espai Bit i Punt Maurina, dia 18/07 de 17.30h a 20.30h
Tastet d’Esports:
Espai Bit, dia 29/07 de 17.30h a 20.00h
Paintball casolà:
Casa Baumann, dia 18/07 de 17.30h a 20.00h
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Festival d’art urbà amb espai graffiti, espai musical amb dj’s en directe i
rampes d’skate d’ús lliure:
Parc de Vallparadís, sota passarel·la Font Serracanta, 14/07 de 18h a 22h
A més, també hi ha programada una sortida a la platja, amb les inscripcions
tancades.
Entre les activitats ja realitzades destaca el torneig de Catan, el conegut joc de taula,
que va comptar amb una cinquantena de participants el passat 30 de juny, i dues
propostes de la setmana passada, en el marc de la Festa Major de Terrassa: el
torneig “Egara Nit Clans”, un joc de rol en viu que va plegar més de 130 joves la nit
de dimarts, i la ja tradicional excursió nocturna a la Mola del dimecres, que permet
veure des de la distància el Castell de Focs.
Districte Jove és un programa d’intervenció i acompanyament socioeducatiu en el
temps de lleure, adreçat a joves i adolescents de Terrassa d’edats entre 12 i 25
anys. El projecte es desenvolupa habitualment en quatre Espais Joves ubicats en
diferents barris de la ciutat (La Maurina, Sant Llorenç, Ca N’Anglada i Centre), tot i
que també es porten a terme activitats en Centres Cívics, escoles poliesportius,
places, etc. Les activitats que s’hi realitzen són gratuïtes.
Més informació: www.casabaumann.cat
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