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@tarragonajove

Joves a Tarragona,
fem Tarragona jove
La publicació que tens a les teves mans
és el Catàleg de serveis Tarragona Jove.
És un recull de les activitats, espais i recursos que ofereix
la Conselleria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona
als joves de la ciutat.
La missió de la Conselleria de Joventut és millorar
la qualitat de vida de les persones joves
tot oferint-los serveis de proximitat
on puguin formar-se, informar-se i expressar-se.

1. Espais joves
Són equipaments municipals i espais d’acció puntuals
on els joves poden formar-se, experimentar, relacionar-se,
expressar-se, informar-se i sentir-se acompanyats.
L’Espai Jove Kesse, l’Oficina Jove del Tarragonès
i l’Espai Jove La Palmera ofereixen activitats, programes
i recursos per als joves i també informació i assessorament
per tal d’atendre’ls i acompanyar-los.
Els serveis i programes d’aquests tres espais de referència
s’estenen a tota la ciutat a través dels Espais Tarragona
Jove.

Per facilitar la seva consulta,
el catàleg es divideix en 3 apartats:
1. Els espais joves.
2. Les activitats en educació, cultura, salut i treball.
3. Els canals de participació i comunicació.
Esperem que aquesta publicació sigui una eina útil
per a totes les persones joves i les entitats juvenils de
Tarragona.
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1.1
  Espai
Jove Kesse

࢝

 / Sant Antoni Maria Claret, 12-14
C
977 296 251

tarragonajove@tarragona.cat

Aquest edifici de 5 plantes té una àmplia oferta de serveis
i activitats organitzades pel Servei Municipal de Joventut,
les entitats i col·lectius joves i les persones joves de la ciutat.

Què ofereix?
Centre educatiu
࢝

 ules temàtiques sobre teatre, cuina, idiomes,
A
cinema, creació d’espectacles, manualitats

Activitats de dinamització. Primera planta: espais
compartits per a joves, espais de trobada i reflexió
al voltant del gènere: grup de noies, grup LGTBIAQ+;
espais de debat i participació,
jornades de portes obertes, passatge del terror,
projectes amb entitats i col·lectius.

Centre cultural
࢝

Sala d’Art Jove. Mostres i exposicions de col·lectius
i entitats culturals i joves creadors/es.

࢝

Escenari obert i Cultura Kesse. Espectacles de petit
i mitjà format (teatre, dansa, creació literària, música, circ).

࢝

Aules d’arts escèniques i laboratoris creatius.
Espais de formació, experimentació i creació
d’obres de teatre, circ i dansa.
Sales d’assaig on els joves poden preparar,
entrenar i experimentar les diferents disciplines.

࢝

Activitats, cursos i tallers. A l’apartat 3.1 trobaràs
com fer-nos arribar les teves propostes.

࢝

Kesse t’escolta. Suport emocional per a joves
amb atenció individual i confidencial.

࢝

࢝

Suport educatiu. Aula per aprendre a estudiar,
sala de lectura i estudi, coach setmanal,
despatxos individuals.

Centre de recursos
࢝

Cedeix espais i fa préstec de materials.

Activitats de vacances.
Jornades de portes obertes:
Casal � Nadal i Casal � Setmana Santa

࢝

Tramita la Targeta Kesse i el Carnet Tarragona Jove.

࢝

Dissenya, planifica i acompanya propostes dirigides
als joves.

࢝

Té una zona esportiva.

࢝
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1.2
  Oficina
Jove del Tarragonès

࢝

	
Plaça Imperial Tàrraco, 1
977 251 873

tarragones@oficinajove.cat

L’Oficina Jove del Tarragonès informa, orienta i assessora
les persones joves en qüestions relacionades
amb la seva emancipació i pas a la vida adulta.
Està gestionada entre la Generalitat de Catalunya,
el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament de Tarragona.
Treballa de manera coordinada amb la xarxa de serveis locals
per oferir un servei adaptat a les necessitats de cada jove.

Què ofereix?

Informa i ofereix formació a centres educatius,
entitats i recursos del territori per donar a conèixer
el mercat laboral i millorar l’ocupabilitat.

Servei de salut
Informa i assessora de manera confidencial sobre:
࢝

Sexualitats i afectivitats
– Fa la prova ràpida del VIH
– Entrega preservatius

࢝

VIH/sida i altres infeccions de transmissió sexual

࢝

Consums i addiccions

࢝

Salut emocional

Servei de treball

Garantia Juvenil

Acompanya els joves que busquen feina:

࢝

Informa i assessora sobre el programa Garantia Juvenil.

࢝

Tramita la inscripció al programa.

࢝

Informa sobre l’oferta de cursos.

࢝

A partir dels interessos, habilitats i capacitats personals
defineix un itinerari formatiu i professional.

࢝

Ajuda a preparar el Curriculum vitae,
la carta de presentació i l’entrevista de feina.

࢝

Informa de les ofertes de treball
que s’ajusten al perfil de la persona.

࢝

Tramita la inscripció a la borsa de treball municipal.

– Cultura

࢝

Informa sobre els cursos disponibles
per poder ampliar coneixements.

– Turisme i vacances
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Servei d’informació
࢝

Informa sobre qualsevol tema que afecti els joves,
i que no es tracti en els altres serveis de l’Oficina Jove:

– Participació, solidaritat i cooperació
7
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࢝

Tramita els carnets d’estudiant i professor internacional,
d’alberguista i Tarragona Jove.

࢝

Té ordinadors per fer consultes.

1.3
  Espai
Jove La Palmera

Plaça
Imperial Tàrraco, 1 amb C/ Estanislau Figueres
977 296 251

tarragonajove@tarragona.cat

Servei d’educació
Assessora de manera individualitzada sobre les opcions
de formació i els diferents itineraris formatius:
࢝

Formació reglada

࢝

Formació no reglada

࢝

Formació ocupacional

࢝

Estudis d’idiomes (català/altres idiomes)

࢝

Equipament cultural on joves creadors poden formar-se,
experimentar i exhibir les diferents formes d’expressió
artística.

Què ofereix?
࢝

Espectacles culturals, de juny a agost.

࢝

Festival Sota La Palmera,
dins el programa Cultura de carrer.

Ensenyaments artístics

࢝

Tallers i cursos formatius i experimentals.

࢝

Formació en el lleure

࢝

Espai per a exposicions i trobades artístiques.

࢝

Ensenyaments per a adults

࢝

Beques

࢝

Inscripcions

࢝

Estudiar a l’estranger

࢝

Pràctiques a l’estranger

࢝

Acreditació de competències

࢝

Sessions formatives en grup
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1.4
  Espais
Tarragona Jove
	977 296 251

࢝

Documentals Tarragona Jove. Cicles de cinema
documental amb el protagonisme de persones joves.

Les activitats impulsades des de la Conselleria de Joventut
també tenen lloc en places, equipaments esportius,
centres educatius, centres cívics, etc.

࢝

Foment de la participació i acompanyament
a projectes joves. Suport a processos, entitats
i grups participatius per dur a terme projectes
i iniciatives juvenils.

tarragonajove@tarragona.cat

Aquests espais i activitats repartits per tota la ciutat
es coneixen com a Espais Tarragona Jove
i promouen la participació de les persones joves
en el seu entorn més proper.

Quins espais són i què ofereixen?
࢝

Teatre Jove. Formació en arts escèniques
i representació de les obres dels grups de Teatre Jove.

࢝

Estiu Jove. Cursos i activitats lúdiques i formatives.

࢝

Murs que parlen. Intervencions artístiques a l’espai públic.
Rutes urbanes per les obres murals de carrer.

࢝

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

࢝

Formació i educació no reglada. Cursos i tallers.
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2. Activitats en educació, cultura,
treball i salut
En aquest apartat detallem les activitats
organitzades per la Conselleria de Joventut
per fomentar el desenvolupament
i l’autonomia personal dels joves.

2.1
  Educació
no formal i de lleure
࢝

Tardor, Hivern i Primavera Tarragona Jove.
Programació trimestral d’aules temàtiques sobre teatre,
cuina, idiomes, cinema, dansa...

2.2
  Activitats
culturals
Mostres d’espectacles:
࢝

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

࢝

Festival Sota La Palmera / Cultura de Carrer/
Cicle Margalló. Programació d’estiu amb espectacles
variats (nits temàtiques, cinema i actuacions musicals).
Mostra de carrer de les creacions de petit format.

࢝

Escenari Obert (Cultura Kesse). L’escenari de l’Espai Jove
Kesse està obert a la creació jove de petit format (teatre,
dansa, creació literària, música, circ…).
Sala d’Art Jove. Dona suport a la instal·lació d’obres
de creació jove a l’Espai Jove Kesse.

࢝

Estiu Tarragona Jove. Casals setmanals, monogràfics,
tallers i cursos.

࢝

La ciutat a cau d’orella. Creació literària
i descoberta del patrimoni local.

࢝

࢝

Enigmes nocturns, llegendes urbanes
i activitats alternatives d’oci i consum.
Activitats nocturnes de diverses temàtiques.
Jocs al voltant d’històries i successos de la ciutat.

Acompanyament a projectes joves:

࢝

Jornades de reflexió. Espais de trobada amb joves
i professionals per tractar temes que els afecten.

࢝

Cicles de cinema documental. Projecció de curts
creats per joves que estudien comunicació a la URV.
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࢝

Murs que parlen. Tramita llicències i permisos
per fer intervencions plàstiques a l’espai públic.
Dona suport a la producció artística.

࢝

Activitats de formació cultural. Laboratoris
d’experimentació per fomentar l’aprenentatge
i el procés creatiu.
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2.3
  Treball
i salut

3. Canals de participació i comunicació

Accions formatives d’orientació laboral:
Sessions en grup sobre temes concrets del món laboral.

Tarragona Jove té canals de comunicació
perquè els i les joves participin en les accions
i activitats d’aquest catàleg de serveis.

Accions formatives i de sensibilització
per promoure la salut:
࢝

Educació i suport emocional. Espai de confiança
on els joves poden conversar sobre tots els temes
que els preocupen i expressar-se lliurement.
Ofereix atenció individual i confidencial.

࢝

Joves promotors/es de salut. Persones joves
formen altres joves en temes de salut.

࢝

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

Activitats entorn de la salut i el consum:
Campanyes d’informació i sensibilització sobre drogues
i addiccions (alcohol, tabac, cànnabis, pantalles)
en els espais joves.

També facilita l’accés jove als espais i recursos de suport.

3.1
  Comunicació
i participació
Els i les joves que vulguin participar en els projectes exposats
o presentar iniciatives, propostes o suggeriments
poden utilitzar aquests canals de comunicació:
࢝

La teva proposta:
Pots fer-nos arribar la teva proposta educativa
i cultural a:

tarragonajove.org/presentacio-activitat
࢝

Correus generals:

tarragonajove@tarragona.cat
tarragones@oficinajove.cat
Podeu seguir-nos a:
࢝

Xarxes socials: @tarragonajove

࢝

Web jove: tarragonajove.org

࢝

Correus generals: tarragonajove@tarragona.cat /

tarragones@oficinajove.cat
࢝
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Butlletí Infojove: subscripció a tarragonajove.org/butlleti
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3.2
  Espais
i recursos de suport
Per reservar sales i materials de l’Espai Jove La Palmera
i l’Espai Jove Kesse, has d’omplir aquest formulari:

tarragonajove.org/prereserva/

Per reservar sala, has de tenir el carnet Tarragona Jove:

tarragonajove.org/carnet-tarragonajove/
Per accedir a la Primera Planta
i al pati de l’Espai Jove Kesse,
has de fer-te la Targeta Kesse:

tarragonajove.org/targeta-kesse/
Correus generals:

tarragonajove@tarragona.cat
tarragones@oficinajove.cat
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>ESPAI JOVE LA PALMERA
Pl. Imperial Tàrraco, 1

>ESPAI JOVE KESSE

C/ Sant Antoni Maria Claret, 12-14
Tardes de dimarts a dissabte
Tel. 977 29 62 51
tarragonajove@tarragona.cat

>OFICINA JOVE DEL TARRAGONÈS
Pl. Imperial Tàrraco, 1
Matins de dilluns a divendres
Tardes dimarts i dijous
Tel. 977 251 873
tarragones@oficinajove.cat

Consulta els horaris a tarragonajove.org

WWW.TARRAGONAJOVE.ORG

Document de Lectura Fàcil

