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POSA'T + GUAP@
Dijous 4 d'abril, de 16 a 18 h, al CAR
Vols posar-te guap@? Manicura, maquillatge, perruqueria...
Obrim, al CAR, un saló de bellesa amb la participació de les
alumnes d'estètica del projecte Okup'Alt. T'ho perdràs?
Taller gratuït.

V MOSTRA D’ACTIVITATS
ARTÍSTIQUES DEL CAR
Divendres 5 d’abril, a les 20 h, al Teatre Municipal
- Exposició taller de fotografies.
- Taller de dansa.
- Taller de teles aèries.
- Taller de guitarres.
- Aula de teatre juvenil amb l’obra Retorn al passat.
Entrada Gratuïta.

TROBADA COMARCAL D’ENTITATS
JUVENILS I ESPAIS PER A JOVES
Dissabte 13 d’abril, de 16 a 23.30 h, a l’Escala
16 h: Debat.
16-18.30 h: Mostra d’activitats de les entitats.
16-19 h: Inflables («humor amarillo») a la Riba.
18.30-20.30 h: Festa Adolescents.cat
20.30 h: Sopar (gratuït).
21.30 h: Espectacle.
22 h: Concert de Dalton Bang.
Inscripció gratuïta al CAR. Transport gratuït a l’Escala.

ANEM PER FEINA
Borsa de treball: Porta’ns el teu CV i et posarem en contacte
amb diferents empreses. A partir del 2 de maig.
Tallers: 15, 22 i 29 de maig
- Què no és un CV: Valorar què és allò important i què no ho
és a l’hora de fer un Curriculum Vitae i elaboració d’un CV.
- Posa’t a prova. Els processos de selecció: Experimentar i
reflexionar sobre els processos de selecció de personal més
comuns avui dia: la dinàmica de grup i l’entrevista de feina.
- Trobar feina a l’estiu (Catalunya i estranger): Recursos per
tal de trobar feina a l’estiu.
Inscripció gratuïta al CAR.
A càrrec del Servei de Treball Jove.
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EXCURSIÓ A PORT AVENTURA

EMOCIONA’T

Dissabte 1 de juny
Excursió a Port Aventura per a joves de 12 a 17 anys.
Preu: 37 € (dinar inclòs).

Tots els dimarts d’abril, maig i juny, de 18 a 20 h, al CAR
Com et trobes avui? T’ho has preguntat? No ho saps explicar? Saps com resoldre els embolics? Si no ho tens clar, vine
i t’ajudarem a aclarir-te les idees! Un espai per compartir
amb col·legues, els de sempre, i per fer-ne de nous.

Inscripcions online del 23 al 30 d'abril (places limitades) a:
www.roses.cat

De 12 a 17anys. Places limitades.
A càrrec de Llegendària Lleure.
Inscripció gratuïta al CAR.

INFOSEX

CAR-DANCE

Dilluns 27 de maig, a les 18 h, al CAR
A càrrec de Vittoria Casullo, llevadora del Programa InfoSex
de l'Oficina Jove Alt Empordà.
Xerrada per a parlar de sexe en un ambient de confidencialitat,
sense censura i amb informació de qualitat, acompanyades
per una llevadora.

Tots els dimarts d’abril i maig, de 16 a 18 h, al CAR
Tens ganes de ballar? Doncs posa't els escalfadors i vine a
les sessions de CAR-Dance amb la Wii!
A partir de 12 anys.
A càrrec de Llegendària Lleure.
No cal inscripció.

A partir de 14 anys.
Activitat gratuïta.
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INFLUENCER ZONE

LUDOTECA JUVENIL

Tots els dimecres d’abril i maig, de 17 a 18 h, al CAR
T’agradaria muntar un canal de Youtube? Et saps moure per
les xarxes?
Vols ser influencer? Som-hi doncs! T’esperem per fer-la
grossa per la xarxa.

Tots els divendres d’abril, maig i juny, de 16 a 20 h, al CAR
Al CAR, cada divendres a la tarda, us esperen una pila de jocs
de taula nous per descobrir: la taula de ping-pong, jocs de
sempre i les nostres videoconsoles (PlayStation 4 i Wii)
Vine amb les teves amigues i amics a jugar una estona o a fer
tertúlia a la zona de bar i al racó de lectura! T'hi esperem!

De 12 a 17 anys. Màxim 15 participants.
Inscripció gratuïta al CAR.

CLUB DE ROL DEL CAR
Els dimarts, dijous i divendres d’abril i maig
Dimarts, de 16 a 18 h, de 12 a 16 anys
Dijous, de 17.30 a 19.30 h, de 12 a 16 anys
Divendres, de 18 a 21 h, a partir de 17 anys
Vine a descobrir jocs de rol i a jugar-hi al Club de Rol del CAR:
posa't a la pell de l'heroi de la teva pròpia aventura i viu en
primera persona l'emoció d'aquests jocs de taula imaginatius tan populars!
Places limitades.
A càrrec de Llegendària Lleure.
Inscripció gratuïta al CAR.
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A partir de 12 anys.
A càrrec de Llegendària Lleure.
No cal inscripció.

L'ALTRA NIT
OCI NOCTURN ALTERNATIU
Tots els dissabtes d’abril i maig, de 21 a 01 h, al CAR
- 30 de març: Nit temàtica.
- 6 d'abril: Taller de Xocolata.
- 27 d'abril: Escape Room.
- 4 de maig: Passejada de Llegendes.
- 11 de maig: Gimcana Nocturna.
- 18 de maig: Rol en Viu.
A càrrec de Llegendària Lleure.
Activitat gratuïta.
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ESTIU JOVE AL CAR

SERVEIS DEL CAR

Juliol i agost
Esports de platja, jocs de rol, rutes en bici, acampada,
excursions....

- Aula d’estudi: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.
- Espai Art: dimecres, de 18 a 22 h.
- Buc d’assaig: de dilluns a divendres, amb reserva de torn.
- Punt d’Informació Juvenil: de dilluns a divendres, de 16 a 20 h.
- Servei d’Acompanyament a l’Adolescència: Servei d’orientació psicològica per a adolescents i
joves. Dijous amb cita prèvia.
- Servei de Treball Jove: 1r dijous de mes, al matí, amb cita prèvia. Matí.

Per a joves nascuts entre el 2003 i 2006.
Preinscripcions:
Per Internet a: inscripcions.roses.cat
- Joves empadronats a Roses, del 23 al 26 d’abril.
- Resta de joves, del 6 al 10 de maig.

ESPAI EXPO

MÉS INFORMACIÓ

Abril, maig i juny
- Abril: En blanc: porta les teves creacions i les exposarem.
- Maig: Sex o no sex.
- Juny: Projecció continuada de documentals de dones.

CAR JOVE
Gran Via de Pau Casals, 39-45. 17480 Roses
Tel. 972 150 888
joventut@roses.cat
www.roses.cat

Segueix-nos a: carjoveroses
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