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Edita: Ajuntament de Salou
           Regidoria de Joventut
           DL: T 1033-2022

L’organització es reserva el dret d’anul·lar
i/o modificar una activitat per causes
alienes a la seva voluntat.

Benvinguda,
programacio de tardor! 

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Salou pre-
senta la programació de tardor de la Masia Tous 
amb una vintena de propostes relacionades amb 
temes com la música, el teatre, la formació, el ball, 
l’exercici físic, la cuina, el Manga, la defensa per-
sonal femenina i el maquillatge de fantasia, entre 
d’altres. Unes activitats destinades al jovent del 
nostre municipi que esperem que siguin gaudides 
i seguides amb aprofitament i motivació.

Per al Govern municipal, la gent jove és una de les 
nostres prioritats, atès que de la seva formació i be-
nestar en sorgirà una societat lliure, respectuosa i 
tolerant, amb valors i actitud positiva davant la vida.

Estem contents perquè la Masia Tous compleix els 
seus objectius de formar la gent jove i donar-li ei-
nes per al seu desenvolupament personal i profes-
sional.

Amb l’agenda de tardor, n’estem convençuts que 
tindrem molt bon èxit d’acollida i convidem totes 
les persones que vulguin participar en les activitats 
que visitin aquest magnífic equipament com és la 
Masia Tous de Salou, on hi trobaran un punt de re-
unió per conèixer gent nova, socialitzar i divertir-se.

Pere Granados Carrillo
Alcalde de Salou

Julia Gómez Mesonero
Regidora de Serveis Educatius, 
Lleure, Infància, Joventut
i Adolescència
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Ja tens
el carnet jove
Masia Tous?

AVANTATGES

Aconsegueix el teu Carnet Jove Masia Tous
completament gratuït.

Podràs gaudir de molts descomptes i avantatges.

I reservar les sales de la Masia Tous!

 Sala de ball
 Sala de música
 Sala polivalent

RESERVES

INSCRIU-TE AQUÍ

FESTA JOVE DE TARDOR
A LA MASIA TOUS
Vine a descobrir el Centre Jove Masia Tous i tots 
els nostres cursos i tallers!
Tindrem música, activitats i moltes sorpreses!

       30 de setembre        de 17:00 a 22:00 h
              Entrada lliure i Gratuïta

FESTA JOVE DE NADAL
A LA MASIA TOUS
Una festa amb música, teatre i molta diversió per 
acomiadar la tardor.

       16 de desembre        de 17:00 a 22:00 h
              Entrada lliure i Gratuïta

OCI FREE TIME
La sala d’oci de la Masia Tous compta amb ma-
terial divers per gaudir d’espai i temps lliure: play 
station 4, futbolí, ping pong, air hockey, jocs de 
taula…

       De dilluns a divendres        de 17:00 a 20:00 h
              Entrada lliure i Gratuïta
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Aquestes activitats són per a joves d’entre 12 i 35 
anys, a excepció de les indicades, concretament.

Cal tenir el Carnet Jove Masia Tous per inscriure’s 
a les activitats. 

Aforament limitat amb inscripció prèvia. Totes 
les activitats són a la Masia Tous (c. Maria Casti-
llo, s/n) a excepció de les indicades.

   Inscripcions
   i informació

A-SCENA!
AULA TEATRE JOVE
En aquest taller et submergiràs en el món del 
teatre, aprendràs l’expressió corporal, improviza-
ció, anàlisi de textos i la posada en escena, des-
envolupar la teva creativitat i moltes coses més.

Acabarem el trimestre amb una representació.

       del 5 d’octubre al 14 de desembre (els dimecres)
       de 17:30 a 19:00 h         de 12 a 17 anys         Gratuït

BALL COMERCIAL
Aquesta tardor aprèn a ballar de manera diver-
tida i entretinguda amb la barreja de diversos 
moviments com el hip-hop, jazz, estil modern i 
molts altres més. Aprendràs els passos més ac-
tuals i els podràs representar en una coreografia 
final!

       10 i 17 d’octubre        de 18:00 a 20:00 h
              Gratuït

MANIPULADOR D’ALIMENTS
Conèixer les vies de contaminació dels aliments, 
la forma d’actuació per prevenir l’aparició de 
toxiinfeccions alimentàries mitjançant una bona 
pràctica, normes bàsiques d’higiene, etc. Quins 
coneixements et calen per poder aplicar-los al 
món laboral? Tot això ho podràs aprendre en 
aquest monogràfic.

Es lliurarà un certificat conforme s’ha realitzat
el curs.

       14 d’octubre        de 16:00 a 20:00 h
              Gratuït

CURS DE MONITOR/A
D’ACTIVITATS DE LLEURE 
INFANTIL I JUVENIL
En aquest curs aprendràs a intervenir de manera 
educativa en activitats de lleure infantil i juvenil 
així com adquirir capacitats per organitzar, dina-
mitzar i avaluar aquestes activitats, aplicant les 
tècniques específiques d’animació grupal. És una 
formació pràctica, activa i participativa.

Aquest curs s’haurà de complementar amb:
 25 hores online
 160 hores de pràctiques
 25 hores de memòria de pràctiques
S’entregarà el Títol Oficial de Monitor/a
d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil

       del 15 d’octubre al 17 de desembre de 2022
       dissabtes            de 10:00 a 14:00 h
                                      i de 16:00 a 20:00h
       diumenges        de 10:00 a 14:00 h
              80€12 18
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TALLER DE CUINA
Prepara receptes com un autèntic xef! Podràs 
aprendre com preparar cada detall que forma 
un plat.

        18 d’octubre: “Còctels sense alcohol i tapes fredes”
        2 de desembre: “Sushi”
       de 17:00 a 20:00 h                Gratuït

TALLER DE IOGA
Tens curiositat per descobrir el món del ioga? 
Vols conèixer de prop en què consisteix aquesta 
pràctica? Ara tens l’oportunitat de fer-ho. 

       20 i 27 d’octubre        de 18:00 a 20:00 h
              Gratuït

TALLER DE MAQUILLATGE 
DE HALLOWEEN
Vine a aquest taller i aprèn a maquillar terrorífi-
cament bé! Aprendràs diferents tècniques 
El maquillatge serà el millor complement de la 
teva disfressa de Halloween!

       25 d’octubre        de 17:00 a 20:00 h
              Gratuït

TALLER DE DJ
T’agrada fer música? I la tecnologia? En aquest 
taller pràctic i participatiu podràs aprendre 
els coneixements bàsics per gaudir d’aquesta 
combinació; veuràs les tècniques que s’utilitzen i 
podràs fer barreges de diverses cançons!

       4, 11 i 18 de novembre        de 18:00 a 20:00 h
              Gratuït

TALLER DE ZUMBA
Fusió de moviments d’alta i baixa intensitat amb 
ritmes de tot el món que et faran ballar sense 
parar! Diversió assegurada!

       7 i 14 de novembre        de 18:00 a 20:00 h
              Gratuït

TALLER DE LETTERING
Aprèn l’art de fer les lletres! Vols fer lletres bo-
niques? Vols personalitzar-ho tot amb la teva 
lletra? Doncs aquest taller és per tu. 

       8 de novembre        de 17:30 a 20:00 h
              Gratuït

TALLER
D’AUTOMAQUILLATGE
En aquest taller aprendràs, de la mà d’una pro-
fessional, pas a pas, com maquillar-te mitjançant 
les tècniques més actuals. 

       17 de novembre        de 17:00 a 20:00 h
              Gratuït

APREN A PORTAR UNA
MASCOTA PUBLICITARIA
T’agrada l’animació? Vols aprendre com portar, 
ballar i moure’t amb la disfressa d’una mascota 
publicitària? Vols ser un dels portadors del Rocky 
i la Confetina? 

       22 i 29 de novembre        de 18:00 a 20:00 h
              Gratuït
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TALLER DE DEFENSA
PERSONAL FEMENINA
A nivell pràctic aprendràs tècniques de defensa 
personal.
Conceptes de violència de gènere, marc legal, 
perfils d’agressor, etc.

       22 i 24 de novembre        de 17:30 a 19:30 h
              Gratuït

SORTIDA AL SALO
DEL MANGA
Anada i tornada amb entrada al Saló del Manga 
a Barcelona

       10 de desembre        de 8:00 a 21:00 h
              5€

TALLER DE MAQUILLATGE
DE FANTASIA
En aquest taller podràs deixar anar tota la teva 
imaginació i realitzar el maquillatge que més 
t’agradi, aprenent i utilitzant tècniques profes-
sionals, colors i efectes especials.

       10 de desembre        de 17:00 a 20:00 h
              Gratuït

El CENTRE JOVE MASIA TOUS és l’equipa-
ment municipal dedicat al jovent del muni-
cipi. Consta de tres edificis on hi pots trobar 
el PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL amb  les 
oficines de la regidoria de Joventut de l’Ajun-
tament de Salou. Aquí podràs trobar:

assessorament i ajuda si vols muntar
una activitat juvenil,

si busques feina;
si necessites orientació laboral;

si no saps que estudiar;
si necessites fer un treball en grup o estudiar;
si vols crear una associació de joves;

si vols proposar una activitat;
si vols fer un curs per a joves;

si vols passar una estona a la sala d’oci;

reservar una sala per assajar, ballar, cantar; 
si necessites WIFI;

si vols conèixer gent...

i passar una bona estona!

.
16

12

12

1110



CENTRE JOVE MASIA TOUS
Carrer Maria Castillo, s/n
 salou.cat/ca/la-ciutat-per-temes/joventut
 joventut@salou.cat
 977 35 07 86
 661 58 34 13
 joventutsalou
 Joventut Salou
 @JoventutSalou
 @joventut.salou

#centrejovemasiatoussalou
#JoventutSalou
#PIJSalou
#MasiaTous


