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JOVES A TARRAGONA,
FEM TARRAGONAJOVE
MISSIÓ
La missió de la Conselleria de Joventut de
l’Ajuntament de Tarragona rau a millorar la qualitat de vida de les persones joves de la ciutat
i a oferir-los uns serveis de proximitat que les
acompanyin al llarg del seu procés de transició
personal i que els donin suport en el seu desenvolupament, amb la implementació de recursos i
d’accions educatives i culturals que n’afavoreixin
el protagonisme i la implicació.
A continuació, es posa a l’abast el conjunt d’accions (programes d’activitat), espais joves
(equipaments) i recursos de suport i d’acompanyament (cessió d’espais i personal especialitzat)
que s’ofereixen des del Servei Municipal Tarragonajove de l’Ajuntament de Tarragona.

Les accions que es relacionen són fruit del
treball coordinat, la gestió compartida dels
programes i l’acció cooperativa entre les entitats, les institucions i els altres departaments
municipals que incideixen en les polítiques locals
de joventut a Tarragona.
En aquest catàleg, s’exposa la informació bàsica
per formar part d’una ciutat oberta a la joventut, propera a les idees joves, que permet espais
per a la formació, l’experimentació, la relació i
la descoberta, per a informar, acompanyar i facilitar el fet de ser i sentir-se jove.
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APUNT PER A LA LECTURA DEL
CATÀLEG DE SERVEIS TARRAGONAJOVE
El catàleg de serveis TARRAGONAJOVE
proposa dues línies de lectura diferents:

EL PUNT 3 reuneix els instruments per la participació i la comunicació jove.

• partint de l’acció i recursos en el marc
dels equipaments juvenils (PUNT 1)

*s’adjunta al catàleg un directori de contactes
i persones de referència en cadascun dels programes i serveis.

• partint del desplegament de programes
i projectes d’acció dels eixos: educació,
cultura, salut i treball (PUNT 2)
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EQUIPAMENTS
MUNICIPALS /
ESPAIS D’ACCIÓ

ESPAI JOVE KESSE
1.2 OFICINA JOVE DEL TARRAGONÈS
1.3 ESPAI JOVE LA PAMERA
1.4 ESPAIS TARRAGONAJOVE
1.1

Equipaments municipals i espais d’acció puntuals,
on es porten a terme dos tipologies d’actuacions:
per una banda, projectes d’activitat, programes i
recursos de suport (educació-cultura), i, per altra banda, serveis d’informació i assessorament
(treball-salut) per tal d’atendre i acompanyar
les persones joves.

L’Espai Jove Kesse, l’Oficina Jove del Tarragonès i l’Espai Jove La Palmera actuen com els
principals equipaments de proximitat i de referència, per implantar i consolidar eines i
recursos específics i especialitzats, de dedicació plena i en exclusivitat a la població jove.
Aquests equipaments de referència es projecten a la resta d’”Espais Tarragonajove” (centres
educatius, entitats, teatres, carrer, poliesportius...) per irradiar i estendre a la ciutat de
Tarragona el conjunt de serveis, programes i, a
la vegada, l’accés a canals de participació i promoció per a la gent jove.
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ESPAI JOVE KESSE CENTRE EDUCATIU,
CULTURAL I DE LLEURE

C/ Sant Antoni Maria Claret, 12-14 / 977 296 251 / tarragonajove@tarragona.cat

Equipament de recursos i serveis juvenils, espai
per donar cabuda i resposta a les necessitats,
inquietuds i demandes de les persones joves a
través dels diferents serveis que s’ofereixen.

Espai Jove Kesse, centre Educatiu
• Activitats durant el curs educatiu
»» Aules i accions de dinamització: propostes
codirigides entre el personal de suport
expert en la temàtica i/o àmbit i el grup
de joves que participa de l’aula
»» Programació de monogràfics en format
tast en diferents àmbits: es catalogaran
segons la demanda

• Activitats puntuals i de vacances. Accions de
portes obertes: aproximació dels serveis i recursos que ofereix el casal durant tot l’any.
Coorganitzat amb entitats i col·lectius juvenils
que fan activitat dirigida a les persones joves.
»» Casal X Nadal
»» Casal X Setmana Santa
• Centre de lleure i d’oci
»» 1a Planta i pati: aula jove, espai de trobada, aula polivalent, etc...
»» Espais de joc i esport: campionats, dansa,
gimcanes, etc...

Espai Jove Kesse, centre Cultural
• Mostres d’Art i exposicions. Programació estable d’exposicions a càrrec de col·lectius i
entitats culturals i joves creadors/es
• Escenari obert i programació cultural. Programació estable d’accions culturals a càrrec de
col·lectius i entitats culturals i joves creadors/es
• Aules d’arts escèniques i de creativitat. Espais
de formació, experimentació i de desenvolupament
• Espais d’assaig. Preparació, entrenament i experimentació de diferents disciplines

Espai jove Kesse, recursos de
suport a les persones joves
• Cessió, ús d’espais i materials de préstec
»» Targeta Kesse: ús i accés als espais de la
“Primera planta” i pati
»» Carnet Tarragona Jove: reserva i ús dels
espais i recursos en cessió
»» Assessorament a iniciatives juvenils. Disseny, planificació i acompanyament de
propostes dirigides a joves
*vegeu reglament d’ús dels equipaments juvenils de
l’Ajuntament de Tarragona al web tarragonajove.org
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OFICINA JOVE DEL TARRAGONÈS:
SERVEI D’INFORMACIÓ
I ASSESSORAMENT JUVENIL

Plaça Imperial Tarraco, 1 / 977 251 873 / tarragones@oficinajove.cat

Equipament d’informació, orientació i assessorament a les persones joves en tots aquells
aspectes relacionats amb la seva emancipació i
transició a la vida adulta. Està gestionat entre
la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Tarragona.
Treballa coordinadament amb la xarxa de serveis
que hi ha al territori per tal de donar resposta,
acompanyar i/o derivar la persona jove, segons
la seva demanda. És un servei de proximitat, individualitzat, integral i adaptat a cada jove.

Servei de treball.
Assessorament en el procés de cerca de feina. Definició d’un pla de recerca de feina individualitzat
per a cada jove i acompanyament en el procés.
»» Ajuda en la realització del Currículum
Vitae i carta de presentació
»» Suport en la cerca i inscripció a ofertes
»» Inscripció a la borsa de treball municipal
»» Preparació pel procés de selecció i entrevista
»» Sessions formatives grupals
»» Consulta d’ofertes

Servei de salut.

Informació i assessorament sobre temàtiques
relacionades amb la salut. Servei confidencial.

»» Sexualitat i afectivitat
* Prova ràpida VIH
* Dispensació de preservatius
»» VIH/sida altres infeccions
de transmissió sexual
»» Drogues
»» Salut emocional

Garantia Juvenil.

Informació i assessorament sobre el programa
Garantia Juvenil. Assessorament i orientació individualitzada en educació.
»» Informació sobre el programa Garantia
Juvenil
»» Inscripció al registre
»» Consulta d’oferta formativa
»» Assessorament en educació

Servei d’informació.

Informació sobre qualsevol temàtica que afecti
la persona jove, que no es treballi en els serveis
específics de l’Oficina Jove.
»» Educació i formació
»» Cultura
»» Mobilitat, turisme i vacances
»» Participació, solidaritat i cooperació
»» Tramitació de carnets (estudiant, alberguista, professor internacional...)
»» Ordinadors d’autoconsulta
»» Viatgeteca

CATÀLEG DE SERVEIS TGNJOVE

1.3

7

ESPAI JOVE LA PALMERA
ESPAI CULTURAL PER LA CREACIÓ JOVE

Plaça Imperial Tarraco,1 amb C/ Estanislau Figueres / 977 296 251 / tarragonajove@tarragona.cat

Equipament cultural pel foment i la promoció
de la creació jove. Dedicat a la formació, experimentació, difusió i exhibició de les diferents
formes d’expressió artística. Espai de cessió
i/o coprogramació de tallers formatius, actes
i espectacles preferentment de juny a agost.

Programació d’espectacles
culturals / Festival Sota La
Palmera (Cultura de Carrer)
Tallers formatius i experimentals
Cessió i ús d’espai

1.4

ESPAIS TARRAGONA JOVE
LA CIUTAT, TERRITORI JOVE

Equipaments municipals, espai urbà, entorn natural, centres educatius, entitats... /
977 296 251 / tarragonajove@tarragona.cat

Espais d’acció a la ciutat on es desenvolupen
projectes i iniciatives juvenils. Procés de treball
cooperatiu entre el Servei Municipal Tarragonajove i les persones referents i de proximitat
amb els i les joves del territori. Suport i acompanyament des dels projectes existents o noves
iniciatives. Aproximació, connexió i intermediació
entre els serveis i recursos dirigits a la joventut.

Teatre Jove
Formació específica en arts escèniques. Representació de les obres proposades pels grups de
Teatre Jove.

Estiu Jove
Coprogramació de cursos i activitats lúdiques i
formatives.

Murs que parlen
Intermediació i gestió de l’espai públic com a suport d’intervenció artística. Rutes urbanes de les
obres murals de carrer.

Llegendes i Ciutat a cau d’orella
Activitats lúdiques i educatives. Descoberta i
divulgació del patrimoni cultural mitjançant la
creació literària, rutes i enigmes nocturns.

Formació i educació no reglada.
Coprogramació de cursos i tallers.
Foment de la participació i acompanyament a
projectes joves. Suport a processos, entitats i
grups participatius pel desplegament de projectes i iniciatives juvenils.

2

CATÀLEG DE SERVEIS TGNJOVE

8

PROGRAMES
D’ACTIVITAT/ PROJECTES
D’INTERVENCIÓ
ACCIONS I ACTIVITATS DE CAIRE EDUCATIU, CULTURAL, LABORAL O DE SALUT
Les accions adreçades a les persones joves
s’emmarquen en els eixos: educació i desenvolupament, cultura, treball i salut.

2.1

Aquestes pretenen impulsar i acompanyar el
desenvolupament del jovent, promoure la seva
transició i desenvolupament cap a l’autonomia
personal; i fomentar accions i recursos per a
l’experimentació, l’exhibició i la mostra.

EDUCACIÓ NO FORMAL
I LLEURE

Temporades (trimestrals)
d’activitats educatives
• Tardor, hivern i Primavera
Tarragonajove. Programació d’aules educatives, tallers i cursos formatius.

• Enigmes nocturns, llegendes urbanes i activitats alternatives d’oci i consums. Sèrie
d’activitats nocturnes de temàtiques i àmbits
diversos. Dinàmiques de joc al voltant d’històries i successos de la ciutat.

• Estiu Jove Tarragonajove.
Campanya intensiva de casals setmanals, monogràfics, tallers i cursos d’activitat.

• Jornades de reflexió. Espais de trobada tant
amb joves com amb professionals sobre els àmbits i les temàtiques que afecten la joventut.

Cicles educatius temporals
• “La ciutat a cau d’orella”. Creació literària i
descoberta del patrimoni local.
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PROGRAMES
CULTURALS

Mostres d’espectacles

Exposicions.

• Mostra de Teatre Jove. Coorganitzada amb el
grups de Teatre Jove. Ofereix espais formatius, d’intercanvi i exhibició.

Suport i acompanyament a la instal·lació d’obres de
creació jove especialment a l’Espai Jove Kesse.

• Festival sota la palmera / Cultura de Carrer.
Programació intensiva d’estiu. Mostra d’actes
i espectacles (nits temàtiques, cinema i actuacions musicals).
• Escenari Obert. Promoció de la creació jove
de petit format accedint a l’escenari de l’Espai Jove Kesse.

2.3

Intermediació / acompanyament a
projectes joves
• Murs que parlen. Facilitació en la gestió de
llicències i permisos per la intervenció plàstica a l’espai públic.

Activitats de formació cultural.
Laboratoris d’experimentació on l’aprenentatge
i el procés creatiu prenen valor.

TREBALL
I SALUT

Accions formatives
d’orientació laboral
Sessions grupals temàtiques en què s’aprofundeix en un aspecte concret relacionat amb el
món laboral.

Accions formatives i de sensibilització
de promoció de la salut
• Joves promotors/es de salut.

Formació de joves en l’àmbit de la salut,
perquè siguin persones transmissores dels
coneixements entre el seu grup d’iguals i
esdevinguin impulsors/es d’iniciatives arreu
del municipi.

• Jornades entorn la salut.
Formació tècnica sobre salut per a professionals que treballen amb joves.

Activitats entorn la salut i el consum.
Accions d’informació i sensibilització sobre consums, que es porten a terme
en els espais joves.
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SUPORT I
ACOMPANYAMENT /
ACCÉS A RECURSOS
Tarragonajove disposa de canals de comunicació
bidireccionals a través dels quals es facilita i
fomenta la participació jove, s’apropen, tant a
la població jove com al seu entorn, totes les
accions i activitats previstes al Pla Local Tarragonajove 2020; i es facilita l’accés als espais i
recursos de suport de què es disposa.

Les eines per a l’atenció i suport de les persones joves són la informació (orientació i
assessorament especialitzat); l’acompanyament
(dinamització i interlocució); i l’apoderament
(suport a l’autonomia i l’autogestió). L’accessibilitat als recursos i espais de suport és clau
per garantir la projecció de la persona jove en
el seu procés de desenvolupament personal, social i comunitari.

3
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COMUNICACIÓ I PARTICIPACCIÓ
CONNEXIÓ JOVE

Els espais i/o canals d’interlocució i participació, sigui pels programes i projectes ja
establerts o bé per presentar iniciatives, propostes o suggeriments, són:			
»» Correus generals
tarragonajove@tarragona.cat /
tarragones@oficinajove.cat
»» Presentació de propostes d’activitat
tramits.tarragona.cat (presentació-pro-

Per seguir els programes d’activitat, notícies i
serveis de suport:
»»

Correus generals
tarragonajove@tarragona.cat

tarragones@oficinajove.cat
»» Webs joves www.tarragonajove.org
www.oficinajove.cat/tarragones
»» Xarxes socials @tarragonajove
»» Butlletí Infojove
(subscripció a bit.ly/infojove)

posta d’activitats joves)

3.2

ACCÉS ALS ESPAIS I
RECURSOS DE SUPORT

Reserva de sales i materials dels equipaments
joves (Espai Jove La Palmera / Espai Jove Kesse)
»» Sol·licitud de sales tramits.tarragona.cat
(Cessió d’ús de sales i materials als espais joves)

3.3

»» Tramitació del carnet Tarragonajove
i Targeta Kesse (vegeu pàgina 5)
»» Correus generals
tarragonajove@tarragona.cat /
tarragones@oficinajove.cat

ACOMPANYAMENT
I ASSESSORAMENT

»» Suport en la projecció d’iniciatives
juvenils mitjançant la cogestió i la
coorganització com a instuments de
participació i transformació social.
(vegeu punt 3.1 – participació i
comunicació)

»» Atenció personalitzada i tècnicament
especialitzada en aspectes claus pel
procés d’autonomia jove (treball, salut,
orientació acadèmica,…) (vegeu punt 1.2 –
Oficina Jove del Tarragonès)

>ESPAI JOVE LA PALMERA
Pl. Imperial Tarraco, 1

>ESPAI JOVE KESSE

C/ Sant Antoni Maria Claret, 12-14
Dimarts, dimecres
i dissabtes; de 16.30 a 21h
Dijous i divendres; de 16.30 a 22h
T. 977 296 251
tarragonajove@tarragona.cat

>OFICINA JOVE DEL TARRAGONÈS
Pl. Imperial Tarraco, 1
Dimarts a divendres; de 9 a 14h
Dimarts i dijous; de 16.30 a 19h

T. 977 251 873
www.oficinajove.cat/tarragones
tarragones@oficinajove.cat

