
ESPAI JOVE GARCILASO

INTER-ATE DANCE - Waacking & Vogue INTENSIU 
Del 9 al 13 de juliol - 17 a 19h 
Aprendrem diferents estils de ball que trenquen amb els 
estereotips habituals. Ens posarem en forma, fluirem i entrenarem 
el nostre pensament crític. 
Aquest taller es farà entre l'Espai Jove Garcilaso i l'Espai Jove Les 
Basses. I el divendres gravarem un videoclip!

& ESPAI JOVE LES BASSES

DEFENSA PERSONAL INTENSIU 
Del 9 al 12 de juliol - 17.00 a 19.30h 
Amb aquest taller volem treballar la seguretat física 
però també la seguretat emocional, i ho farem a 
partir de l'apoderament i la presa de consciència. 
Aquest estiu no et relaxis! De 12 a 20 anys.  

ESPAI JOVE LA FONTANA

ESPAI JOVE CASA SAGNIER

AQUÍ T'ESCOLTEM SANT MARTÍ

TWERK (al Parc del Clot) 
Dilluns 25 de juny i 2 de 
juliol - 17.30 a 19.30h 
Un espai per sentir-te lliure, i 
per treure els prejudicis i 
tabús en relació a aquest ball. 
Allibera't i celebra el teu cos!

DEFENSA PERSONAL INTENSIU 
Del 2 al 5 de juliol - 17.30 a 19.30h 
Aprendrem a defensar-nos i a guanyar seguretat, tant física com 
emocional. Treballarem la presa de consciència de l'espai, la 
postura i la comunicació verbal i no verbal com a 
eines d'apoderament. 

PER A
JOVES

de 12 a 20 anysCal inscripció prèvia 
INFORMA'T! 
    facebook.com/aqui.tescoltem 

AQUÍ T'ESCOLTEM LES CORTS

VINE A BALLAR 
(Al Centre Cívic Les Corts) 
2, 9, 16 i 23 juliol - 18 a 20h 
K-pop, twerk feminista, hip-hop, 
dancehal... Cada dilluns, un ball 
diferent!

ACTIVITATS 
ESTIU '18 

Gratuïtes

ESPAI JOVE BOCA NORD
RAP INTENSIU 
2, 3, 9 i 10 de juliol - 17.00 a 19.00h 
Vols escriure la teva pròpia història de vida, i expressar 
les teves emocions cantant? De 13 a 20 anys. 

DIJOUS A LA FRESCA 
(Al Centre Cívic Les Corts) 
5, 12 i 19 juliol - A les 19h 
Activitats diverses: customització 
de gorres, taller de fanzine, taller 
de sucs tropicals, pintxo night.. 

ESTIU JOVE LA VERNEDA  
(a la Plaça Llibertat Ròdenas) 
Dimarts i dijous del 26 de juny al 19 
de juliol - 17.30 a 18.30h 
Els dimarts jugarem als jocs de taula 
Sex-Game (sobre sexualitat) i Drol 
(joc de rol sobre drogues), i els dijous 
 desxifrarem EscapeEmocions.

ACABEM D’OBRIR UN NOU PUNT AQUÍ T’ESCOLTEM A CIUTAT VELLA! 
Des de l'Aquí T'Escoltem et fem propostes per treballar l’autoestima, 
l’autoconeixement, la sexualitat, l’assertivitat, els límits, les relacions de 
parella... a través del teatre, la música o les arts plàstiques. 
Si necessites parlar amb algú o proposar-nos algun taller, ens trobaràs al CIAJ 
(Sant Oleguer, 6-8) de dilluns a dijous de 16 a 20h. TOTALMENT GRATUÏT! 
ciutatvella_aquitescoltem@bcn.cat / 683 303 262 


