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L'Espai Jove de Vila-seca enceta la
programació de primavera
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L'Àrea de Drets Socials i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Vila-seca reactiva la
programació de joventut de l'Espai Jove de cara a la primavera d'enguany. Les activitats
dirigides al jovent del municipi "tenen com a objectiu, oferir una àmplia oferta d'oci i activitats
centrades en els valors inclusius, sostenibles i socials", segons fonts municipals.
Després de l'aturada de les activitats destinades als joves, a causa de la pandèmia, l'Espai Jove
Vila-seca "torna amb noves línies estratègiques que busquen donar una continuïtat a les activitats
estables que sempre ha ofert el servei i que sempre estan a disposició dels joves entre 12 i 30
anys". s'ha subratllat des del consistori.
Hi haurà aules de cinema, nous recursos tecnològics, aula de teatre-social i l'espai de trobada
(obert de dimarts a dijous de 5 de la tarda a dos quarts de 8 del vespre) situat a la Casa dels
Obrers de Vila-seca. A més,es treballarà amb Miniprojectes, els quals dotaran a cada trimestre
d'una temàtica diferent. En aquesta ocasió, la temàtica serà L'art il·lustrat, que comptarà principalment
amb dues activitats: un taller de còmic manga i un taller d'estampació de samarretes. Com a
iniciativa "innovadora", s'ha introduït un projecte de foment de la música amb un curs intensiu
d'ukelele, "per tal d'apropar els joves a la música i a aquest instrument tan de moda i de fàcil
aprenentatge".
Les inscripcions a les activitats es poden fer per correu electrònic, tot enviant un correu amb
l'interès de participar en alguna activitat a pij@vila-seca.cat; presencialment al PIJ, de dilluns a
divendres (de dos quarts de 5 de la tarda a dos quarts de 8 del vespre) o a l'Espai Jove (de
dimarts a dijous de 5 de la tarda a dos quarts de 8 del vespre).
A banda de la programació, el Punt d'Informació Juvenil (PIJ) estarà disponible durant cada tarda per
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aquelles persones que requereixin suport o orientació en els àmbits educatius, d'habitatge, de
formació o treball i de mobilitat internacional, entre d'altres.
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